




  تارشیپ
ن ه، ی ھای یت ابالغ و دو رو ت، گاز و پ ت  سات  ی  صا ه  ا ب یر ف،  ون   ت

یارات وزارت ف و ا ور  ، ت وظا ی  ا ی ا ت،  ظام  ی  ر م عامالت  ح ، آ   ی  ا ی ا و  ظام 
ت یرپوژه تو و ت  ی  ر م ه  د ان یات  ت   و  ا ت یوو عاو  ل زمان از  وده ا

ی ناوری ند ش و  جاد ور ، ، ژپو ی  ا ی و ھما با سان سازی  ت یرپوژه آوردی ی ن  ل     ا ان عا د ن و  عاو
رر ل  ان عا د ی،  گاه ی اص A ی، د ی، یی  ا کاران و شاور ندسان ا ما ت دیده ی ابالغ پ   . ا

ت و  ن  دت  سا  و دید ابالغ و ه ١٣٧٥ سال ھا  یاو سا کاری و  ن  با ھ ناسان ا صان و کار ان،  د
ورد از ب و  ت ن باز ی ییان، ا ور و ند کاری  ما ل و  پ ه،ورد تک گام  و A ، ی سازی  ار اصالح  و بازن

ت ه ن سال .ا ی ا ون پس از  ند ھم ا و ارز ن  غ  ا ت  دوازده، با دیده   از  ی  ھای  ت  جلد 
ف  یی ار رد ار  ش  ورد پو ی را  یا دعم   .د

ی ر آن  ه، ا ورت  مام  تالش  تبا ا ن  فاده از ا ری و ا کار آوردی رپوژهرود  با  ل  ا ی  ما  و اعالم ھا  
ل ھادات ، ما را   کا ماات و پ ودن آن یاری   . 

  
مد زاده ید   

ی  ند ناوری ،  عاون  ش و  ژپو  
 
  
  



  
ی دردا    و 

ت ن   یدا مات و یاد ا ان، مام ز ناسان د ب و کار ندی ان صا دت  ول   ارز ن  ن ر ا  دو
تھا ی ت ت  ی  صا د،وده تالش ی ا جا از ا ن مام م ع  آ ن  ان ا ایی و ا شان د،   ا
ند ی آرزو م وزی و سال  .دار

ه ی و ان، از د ناسان، د ب کار ضای صا وه رم ان و ا یکار ل   ی  ل ن و ا ن  فدو ، ، رد
ت یویپ ھا ی  ر ز و  و ، آ ت و  ن  شار ا ، ھا  ق دیده و   و قد دا ی  و ما ون  روز ا

ت ت، درکاران را ا د ت  ه  و د و  ان  راه ر   .م ندآرزو ا
ت  ن  دو ی و  نا وه کار ی کار صا ل ا وا ی خ  ت  کار  ت 

ی ی آ ل  شاور  -  ع ی د  آورد رات  ط و  وا ت  ررپ ی و    ند
ی  ضا یاری ر ھا ر -وز   ت  ن  دو   اداره 

ی  ظام  ور  ود     سازمان  ا   ور  و 
  

ی ید شا   ا
ل  حد ی  یا ی و ارز ا ی و ا   ظام 
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١٣٩٨نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت سال 

وزارت نفت
معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

کليات

دراین فهرست، عوامل مورد استفاده در فهرست ای بهای واحد مصوب صنعت نفت به چهار نوع شامل١.
نيروی انسانی، ماشين آالت، مصالح و حمل تفکيک گردیده ند.

در این فهرست سعی شده است تا تمام عوامل مورد استفاده در اجرای کارهای عمرانی  صنعت نفت٢.
شناسایی و طبقه بندی شوند.

واحدهای اجرایی باید برای تهيه فهرست ای بهای واحد مورد نياز که برای آنها فهرست بهای مصوب٣.
دار، نرخ ای این فهرست را مالک عمل قرار دهند. درموجود نيست و همچنين ردیفهای ستاره

مواردی که نرخ عوامل مورد نياز در این فهرست موجود نيست، از نرخ  های متعارف استفاده نمایند.

. این فهرست برمبنای متوسط نرخهای رایج در سه ماهه چهارم سال ١٣٩٧ تهيه شده است٤  . 

١



١٣٩٨نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت سال 

وزارت نفت
معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

نيروی انسانی

فصل اول ـ دستمزد نيروی انسانی 

مقدمه :

١ .  دستمزد های ساعتی درج شده در این فصل با احتساب مزد ثابت و تمام مزایای نقدی و غيرنقدی براساس مقررات قانون کار در نظر  گرفته شده است
و هزینه تمام شده دستمزد برای یک ساعت کار می باشد .

٢  . هزینه های مربوط به اسکان ، رفت و آمد ، غذا ، لباس کار ، وسایل ایمنی و ورزش جزو دستمزد نيروی انسانی نيست. هزینه های یاد شده جزو هزینه
های تجهيز و برچيدن کارگاه و در مواردی در ضریب یا قيمت پيشنهادی پيمانکار منظور شده است.

٢



١٣٩٨نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت سال 

وزارت نفت
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نيروی انسانی

(قيمت (ريالواحدشرحرديف

گروه سرپرستی کارگاه١٢٠١

١٩٧،٩٣٨نفر/ساعت  سال١٥ تا ١٠تکنسين عمومی کارگاه، با سابقه ١٢٠١٠٣٠٢

گروه فنی واجرایی کارگاه١٢٠٢

١٩٢،٧٩٦نفر/ساعت  سال١٠نقشه کش باسابقه بيش از١٢٠٢٠٣٠١

١٣٤،٩٢٨نفر/ساعت  سال١٠نقشه کش باسابقه تا١٢٠٢٠٣٠٢

٢٢٩،٢٤١نفر/ساعت بازرس فنی١٢٠٢٠٨٠١

گروه نقشه برداری١٢٠٣

٢١٥،٧٣١نفر/ساعت  سال١٠نقشه بردار، با سابقه بيش از ١٢٠٣٠١٠١

١٠٩،٠٤١نفر/ساعت کمک نقشه بردار ( ترازیاب )١٢٠٣٠١٠٣

٨٠،٣٣٣نفر/ساعت کارگر نقشه برداری ( ميرکش )١٢٠٣٠١٠٤

گروه اداری و مالی کارگاه١٢٠٤

٨٩،٩٩٠نفر/ساعت مسئول تدارکات کارگاه١٢٠٤٠٣٠١

٨٤،٩٤٩نفر/ساعت وقت نگهدار ( مسئول کنترل کارگران )١٢٠٤٠٥٠١

گروه خدمات کارگاه١٢٠٥

٨٣،٩٦٩نفر/ساعت مسئول ایمنی و حفاظت کارگاه١٢٠٥٠٣٠١

٧٠،٧٥٨نفر/ساعت نگهبان١٢٠٥٠٥٠١

گروه تعميرگاه١٣٠١

١٣،٧٤٨نفر/ساعت مکانيک درجه یک ماشين آالت سنگين١٣٠١٠٢٠١

گروه رانندگان ماشين آالت حمل ونقل١٣٠٢

٩٩،٤٩٧نفر/ساعت راننده ماشين هـای سبک ( سواری )١٣٠٢٠١٠١

١١٧،٠٠١نفر/ساعت راننده کاميون ( کمپــرسی بـاری و تانکر )١٣٠٢٠٢٠١

١٢٢،٠٢٥نفر/ساعت راننده مخزن متحرک بتن ( تراک ميکسر )١٣٠٢٠٢٠٢

١٢٧،١٤٠نفر/ساعت راننده تریلی١٣٠٢٠٢٠٣

١١٢،٦٠٥نفر/ساعت های کفیراننده جرثقيل ١٣٠٢٠٣٠١

٩٧،٨٥٢نفر/ساعت راننده ليفت تراک١٣٠٢٠٤٠١

٨٨،٧٤١نفر/ساعت راننده تراکتور١٣٠٢٠٤٠٢

٩٠،٥٥٨نفر/ساعت راننده دامپر١٣٠٢٠٤٠٣

٧٩،٨٢٥نفر/ساعت کمک راننده ماشين االت حمل ونقل١٣٠٢٠٦٠١

گروه رانندگان ماشين آالت سنگين١٣٠٣

١٥٦،٤٨٤نفر/ساعت راننده درجه یک جرثقيل١٣٠٣٠١٠١

١٢٤،٠٦١نفر/ساعت راننده بيل مکانيکی ودراگالین١٣٠٣٠٢٠١

١٢٤،٠٦١نفر/ساعت راننده ماشين کانال کنی (ترنچر)١٣٠٣٠٣٠١

١٣٥،١٣٧نفر/ساعت راننده درجه یک بولدوزر١٣٠٣٠٤٠١

١١٨،٤١٢نفر/ساعت راننده لودر١٣٠٣٠٥٠١

١١٩،٦١٦نفر/ساعت راننده گریدر١٣٠٣٠٦٠١

٨٨،١٨٠نفر/ساعت راننده غلطک١٣٠٣٠٧٠١

١٥٨،٧٣٨نفر/ساعت راننده اسکریپر١٣٠٣٠٨٠١

٣



١٣٩٨نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت سال 

وزارت نفت
معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

نيروی انسانی

(قيمت (ريالواحدشرحرديف

گروه رانندگان ماشين آالت سنگين١٣٠٣

١٢٣،٠٧٩نفر/ساعت راننده ماشينهای لوله گذار  (سایدبوم)١٣٠٣٠٩٠١

١١٩،٠٧٥نفر/ساعت راننده ماشين های اسفالت پحش کنی (فنيشر)١٣٠٣١٠٠١

١٣٥،٤٢٩نفر/ساعت متصدی دستگاه شمع کوبی١٣٠٣١٢٠١

٨٦،٥٩٥نفر/ساعت کمک راننده ماشين االت سنگين١٣٠٣١٣٠١

گروه متصدی (اپراتور) دستگاه ها١٣٠٤

٩٤،٠٨٦نفر/ساعت متصدی ماشينهای بتن ساز (بتونيرچی)١٣٠٤٠١٠١

١١٨،٨٨٦نفر/ساعت متصدی دستگاه های بتن ساز (بچينگ پالنت)١٣٠٤٠١٠٢

٨٠،٢٠٩نفر/ساعت متصدی شن کش دستگاه بتن ساز١٣٠٤٠١٠٣

١٠٩،٠٣٧نفر/ساعت متصدی دستگاه بتن پاش١٣٠٤٠٤٠٢

٨٢،٢٧٤نفر/ساعت متصدی باالبر برقی١٣٠٤٠٨٠٢

٨٦،٢١٣نفر/ساعت های دستیمتصدی غلطک ١٣٠٤٠٩٠١

٨٦،٢١٣نفر/ساعت متصدی کمپرسور١٣٠٤١٠٠١

٨٦،٢١٣نفر/ساعت متصدی پمپ آب١٣٠٤١١٠١

٧٤،٠١٦نفر/ساعت ویبراتورچی١٣٠٤١٤٠١

٨٦،٢١٣نفر/ساعت کمک اپراتور ماشين آالت١٣٠٤١٥٠١

١١٣،٠٠٧نفر/ساعت اپراتور دستگاه برش آسفالت (کاتر)١٣٠٤١٨٠١

گروه کارگری١٤٠١

٨١،٢٧٣نفر/ساعت سرکارگر١٤٠١٠١٠١

٧٠،٦٩٦نفر/ساعت کارگر ساده١٤٠١٠١٠٢

گروه بنایی ابنيه ساختمان١٤٠٢

١٠٨،٦٤٣نفر/ساعت بنای سفت کار درجه یک١٤٠٢٠١٠١

٩١،١٢٠نفر/ساعت بنای سفت کار درجه دو١٤٠٢٠١٠٢

٧٨،٨٥٤نفر/ساعت کمک بنای سفت کار١٤٠٢٠١٠٣

١٣٠،١٠٨نفر/ساعت بنای نماچين درجه یک١٤٠٢٠٢٠١

١٢٤،٩٢٤نفر/ساعت بنای کوره ساز (نسوزکار)١٤٠٢٠٤٠١

گروه قالب بندی چوبی١٤٠٣

١١٩،٦١٦نفر/ساعت نجار قالب بند درجه یک١٤٠٣٠٢٠١

٩٦،٩٩٣نفر/ساعت نجار قالب بند درجه دو١٤٠٣٠٢٠٢

٧٤،٠١٦نفر/ساعت کمک نجار قالب بند١٤٠٣٠٢٠٣

گروه قالب بند فلزی١٤٠٤

١١٦،٢٤١نفر/ساعت قالب بند فلزی درجه یک١٤٠٤٠١٠١

٩٣،٦١٤نفر/ساعت قالب بند  فلزی درجه دو١٤٠٤٠١٠٢

٧٤،٠١٦نفر/ساعت کمک قالب بند١٤٠٤٠١٠٣

١٠٩،١٥٩نفر/ساعت قالب ساز درجه یک قالب فلزی١٤٠٤٠٢٠١

٩١،٩٠٩نفر/ساعت قالب ساز درجه دو قالب فلزی١٤٠٤٠٢٠٢

٧٤،٠١٦نفر/ساعت کمک قالب ساز قالب فلزی١٤٠٤٠٢٠٣

٤
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گروه آرماتور بند١٤٠٥

١٣١،٤٥٩نفر/ساعت سر آرماتوربند١٤٠٥٠١٠١

٩٨،٦٦٧نفر/ساعت  آرماتوربند درجه یک١٤٠٥٠٢٠١

٨٤،٤٧٧نفر/ساعت  آرماتوربند درجه دو١٤٠٥٠٢٠٢

٧٠،٨٢٢نفر/ساعت کمک آرماتوربند١٤٠٥٠٢٠٣

گروه کارهای بتنی١٤٠٦

١٢٢،٠٦٠نفر/ساعت استادکار کارهای بتنی١٤٠٦٠١٠١

٩٤،٧٥٩نفر/ساعت بنای بتن کار١٤٠٦٠٢٠١

٧٢،٣٧٢نفر/ساعت کمک بنای بتن کار١٤٠٦٠٢٠٢

١٩٧،٩٨٢نفر/ساعت تکنيسين متخصص نصب تيرهای پيش تنيده١٤٠٦٠٤٠١

گروه اسکلت ساز ساختمان١٤٠٧

١٥٧،٧٢٨نفر/ساعت اسکلت ساز درجه یک١٤٠٧٠٢٠١

١٢٢،٤٧١نفر/ساعت اسکلت ساز درجه دو١٤٠٧٠٢٠٢

٩٠،٨٢٥نفر/ساعت کمک اسکلت ساز١٤٠٧٠٢٠٣

١٢٢،٤٧١نفر/ساعت جوشکار اسکلت١٤٠٧٠٣٠١

٩٠،٨٢٥نفر/ساعت کمک جوشکار اسکلت١٤٠٧٠٣٠٢

١١٠،٣٠٤نفر/ساعت برشکار١٤٠٧٠٤٠١

گروه آهنگر در و پنجره ساز ساختمان١٤٠٨

١١٦،٣٨٥نفر/ساعت آهنگر در و پنجره ساز درجه یک١٤٠٨٠١٠١

٩٦،٤٩٥نفر/ساعت آهنگر در و پنجره ساز درجه دو١٤٠٨٠١٠٢

٧٢،٣٧٢نفر/ساعت کمک آهنگر در و پنجره ساز١٤٠٨٠١٠٣

گروه شيروانی کوب١٤١٠

١٢٧،٣٥٤نفر/ساعت شيروانی کوب درجه یک١٤١٠٠١٠١

١٠٦،٢٦١نفر/ساعت شيروانی کوب درجه دو١٤١٠٠١٠٢

٧٧،٣٧٨نفر/ساعت کمک شيروانی کوب١٤١٠٠١٠٣

گروه عایقکار و آسفالت کار ابنيه١٤١٣

٩٨،٢٨٧نفر/ساعت عایقکار و آسفالت کار درجه یک١٤١٣٠١٠١

٨٦،٩٤٣نفر/ساعت عایقکار و آسفالت کار درجه دو١٤١٣٠١٠٢

٧٢،٣٧٢نفر/ساعت کمک عایقکار و آسفالت کار١٤١٣٠١٠٣

١١٩،٨٠٤نفر/ساعت نصاب عایق حرارتی١٤١٣٠٣٠١

٩٠،٨٧٣نفر/ساعت آمك نصاب عايق حرارتي١٤١٣٠٣٠٢

گروه سيمانکار١٤١٥

١٠٢،٠٤٧نفر/ساعت سيمانکار درجه یک١٤١٥٠١٠١

٨٦،١٨٢نفر/ساعت سيمانکار درجه دو١٤١٥٠١٠٢

٧٤،٠١٦نفر/ساعت کمک سيمانکار١٤١٥٠١٠٣

٨٤،٤٧٧نفر/ساعت بندکش١٤١٥٠٢٠١

٧٠،٨٢٢نفر/ساعت کمک بندکش١٤١٥٠٢٠٢

٥
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گروه سنگ کار١٤١٦

١٣٣،٦٥٨نفر/ساعت سنگ کار درجه یک١٤١٦٠١٠١

٨٥،٠٥٤نفر/ساعت کمک سنگ کار١٤١٦٠١٠٣

گروه نقاشی١٤٢٠

١١٤،٦٢٤نفر/ساعت نقاش درجه یک ساختمان١٤٢٠٠١٠١

٩٤،٧٥٩نفر/ساعت نقاش درجه دو ساختمان١٤٢٠٠١٠٢

٧٤،١٦٥نفر/ساعت کمک نقاش١٤٢٠٠١٠٣

گروه نصاب کفپوش های کف و دیوار ساختمان١٤٢١

٢٠٨،١٦٨نفر/ساعت های پی وی سینصاب درجه یک کفپوش ١٤٢١٠١٠١

١٦٤،٥٧٠نفر/ساعت های پی وی سینصاب درجه دو کفپوش ١٤٢١٠١٠٢

گروه بنا و سنگ تراش ابنيه راه١٤٢٢

١٠٥،٧٩٣نفر/ساعت سنگ تراش درجه یک١٤٢٢٠٢٠١

١١٤،٦٢٤نفر/ساعت بنای سنگ چين درجه یک١٤٢٢٠٣٠١

٩٤،٧٥٩نفر/ساعت بنای سنگ چين درجه دو١٤٢٢٠٣٠٢

٧٧،٧١٩نفر/ساعت کمک بنای سنگ چين١٤٢٢٠٣٠٣

٨٨،٨٥٣نفر/ساعت بندکش کارهای سنگی١٤٢٢٠٤٠١

گروه آسفالت کار راه و محوطه١٤٢٣

١٩٦،٢٥١نفر/ساعت مباشر آسفالت١٤٢٣٠١٠١

٩٩،٢٥٨نفر/ساعت ماله کش آسفالت١٤٢٣٠٢٠١

٨٣،٢٧١نفر/ساعت کارگر آسفالت١٤٢٣٠٢٠٢

٨٣،٢٧١نفر/ساعت قير گرمکن١٤٢٣٠٣٠١

گروه حفاری و عمليات خاکی١٤٢٤

١٩٦،٢٥٦نفر/ساعت مباشرتونل١٤٢٤٠٢٠١

١٩٦،٢٥١نفر/ساعت  سال١٠مباشر عمليات خاکی، با سابقه بيش از ١٤٢٤٠٣٠١

١٥٣،٧٨٧نفر/ساعت  سال١٠مباشرعمليات خاکی باسابقه کمتر از١٤٢٤٠٣٠٢

١٢٠،٠٥٣نفر/ساعت آتشبار١٤٢٤٠٥٠١

٩٠،٩٦٩نفر/ساعت چکش گير ( مينور )١٤٢٤٠٦٠١

٨١،٣٩١نفر/ساعت کارگر دیلم دار١٤٢٤٠٦٠٢

گروه صنعتگر١٤٢٥

١٣١،٥٤٤نفر/ساعت کارگر فنی ( کمک صنعتگر )١٤٢٥٠٨٠١

گروه حفاری چاه های آب و فاضالب١٤٢٦

١٢٠،٠٦٢نفر/ساعت مقنی چاه فاضالب١٤٢٦٠٧٠١

گروه خدمات ساختمانی١٤٢٨

١٨،٠٩٠یک سر هزینه دنده ای کردن ( رزوه کردن ) ميلگرد١٤٢٨٠٣٠١

٢١٤،٨٠٨عدد هزینه دنده ای کردن جک سقفی١٤٢٨٠٣٠٢

٢١٤،٨٠٨عدد هزینه دنده ای کردن پيچ تنظيم داربست١٤٢٨٠٣٠٣

٦
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گروه خدمات ساختمانی١٤٢٨

٤٩،٧٤٥کيلوگرم هزینه نورد کردن ورق و پروفيل آهن١٤٢٨٠٥٠١

گروه لوله کشی تاسيسات ابنيه١٥٠١

١٢١،١٤٠نفر/ساعت لوله کش درجه دو ( دنده ای )١٥٠١٠٢٠٢

٨٣،٤٠٩نفر/ساعت کمک لوله کش١٥٠١٠٨٠١

گروه کانال ساز١٥٠٥

١٢٣،٠٣٩نفر/ساعت کانال ساز درجه یک١٥٠٥٠١٠١

٧٧،٧١٩نفر/ساعت کمک کانال ساز١٥٠٥٠١٠٣

گروه کابل کشی و مفصل بندی فشار ضعيف و حفاظت کاتودیک١٦٠٢

٢٠٢،٢٣٢نفر/ساعت های حفاظت کاتودیکاستاد کار سيستم ١٦٠٢٠٣٠١

١١٩،١٢٤نفر/ساعت هـای حفـاظت کاتودیککـارگـرفنـی سيـستم ١٦٠٢٠٣٠٢

گروه تابلوساز فشار قوی١٦٠٥

١٤٥،٤٣٩نفر/ساعت برقکار درجه یک تابلو های فشار قوی١٦٠٥٠٢٠١

١١٩،١٢٤نفر/ساعت برقکار درجه دو تابلو های فشار قوی١٦٠٥٠٢٠٢

گروه نصب ترانسفورماتورهای قدرت١٦٠٧

١١٣،٥٧٨نفر/ساعت برقکار درجه دو ترانسفورماتور١٦٠٧٠٢٠٢

٧٩،٣١٤نفر/ساعت کمک برقکار ترانسفورماتور١٦٠٧٠٢٠٣

گروه لوله گذار شبکه های توزیع و خطوط انتقال آب١٧٠١

١٢١،٤٤٠نفر/ساعت لوله گذار درجه یک لوله های آزبست سيمان١٧٠١٠٢٠١

١٢٥،٠٨٦نفر/ساعت لوله گذار درجه یک لوله های چدنی نشکن ( داکتيل ) و لوله های فوالدی١٧٠١٠٣٠١

١٢٥،٠٨٦نفر/ساعت لوله گذار درجه یک لوله های بتنی مسلح١٧٠١٠٤٠١

گروه حفاظت خط لوله آب و سازه های فوالدی١٧٠٢

١٥٩،٩٨٥نفر/ساعت سرپرست عمليات اندود داخلی لوله١٧٠٢٠٢٠١

١٠٩،٨١٤نفر/ساعت اپراتور دستگاه اندود داخلی لوله١٧٠٢٠٢٠٢

١٦١،٨٢٢نفر/ساعت استاد کار زنگ زدایی١٧٠٢٠٣٠١

١٢٨،٧٢٤نفر/ساعت تکنيسين سندبالست١٧٠٢٠٣٠٢

٧٩،٦٤٥نفر/ساعت کارگرسندبالست١٧٠٢٠٣٠٤

گروه نصاب تاسيسات نفت وگاز١٧٠٣

٣١٣،٣٢٥نفر/ساعت مهندس آزمایش وراه اندازی١٧٠٣٠١٠١

٢٨٤،٩٣٧نفر/ساعت جوشکار آرگون١٧٠٣٠٤١٠

١٩٥،٣١٨نفر/ساعت استادکار برق صنعتی١٧٠٣١٠٠٢

٣٠٦،٢٥٥نفر/ساعت مهندس برق و ابزاردقيق١٧٠٣١١٠١

١٤٩،٣٦٣نفر/ساعت نصاب درجه یک ابزاردقيق١٧٠٣١١٠٥

٣٠٦،٢٥٥نفر/ساعت مهنـدس مخابـرات و دستگـاه هـای ارتباطی١٧٠٣١٣٠١

گروه تعميرات عمومی تاسيسات١٧٠٧

٢٥٣،٧٥٠نفر/ساعت استادکار مکانيک١٧٠٧٠١٠١

٧
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گروه تعميرات عمومی تاسيسات١٧٠٧

٢٢٢،٠٣١نفر/ساعت مکانيک یک١٧٠٧٠١٠٢

١٩٠،٣١٢نفر/ساعت مکانيک دو١٧٠٧٠١٠٣

٢٨٥،٤٧٠نفر/ساعت استادکار تراشکاری١٧٠٧٠٢٠١

٢٣٣،١٣٢نفر/ساعت تراشکار یک١٧٠٧٠٢٠٢

٢١٠،٩٣١نفر/ساعت تراشکار دو١٧٠٧٠٢٠٣

٢٨٥،٤٧٠نفر/ساعت استادکار فلزکاری و برشکاری١٧٠٧٠٣٠١

٢١٤،١٠١نفر/ساعت فلزکار یک١٧٠٧٠٣٠٢

١٧٤،٤٥٢نفر/ساعت واشربر١٧٠٧٠٣٠٤

٢٦٣،٦٧٨نفر/ساعت استادکار سيم پيچ١٧٠٧٠٤٠١

٢٠٢،٥٧٣نفر/ساعت سيم پيچ١٧٠٧٠٤٠٢

گروه تعميرات تجهيزات١٧٠٨

٤١٢،٣٤٣نفر/ساعت مهندس مکانيک تجهيزات دوار١٧٠٨٠١٠١

٣٥٦،٨٣٨نفر/ساعت تکنسين یک تجهيزات دوار١٧٠٨٠١٠٢

٣٣٣،٠٤٩نفر/ساعت تکنسين دو تجهيزات دوار١٧٠٨٠١٠٣

٣٣٣،٠٤٩نفر/ساعت استادکار مکانيک تجهيزات دوار١٧٠٨٠١٠٤

٢٥٣،٧٥٠نفر/ساعت مکانيک یک تجهيزات دوار١٧٠٨٠١٠٥

٢٢٩،٩٦١نفر/ساعت مکانيک دو تجهيزات دوار١٧٠٨٠١٠٦

٣٣٣،٠٤٩نفر/ساعت استادکار مکانيک برق١٧٠٨٠٢٠١

١٩٤،٢٧٧نفر/ساعت مکانيک برق١٧٠٨٠٢٠٢

٢٨٥،٤٧٠نفر/ساعت استادکار بنایی کوره١٧٠٨٠٣٠١

٢١٤،١٠١نفر/ساعت مبدل کار یک١٧٠٨٠٤٠٢

١٩٠،٣١٢نفر/ساعت مبدل کار دو١٧٠٨٠٤٠٣

١٣٧،٤٠٣نفر/ساعت استادکار داربست بندی١٧٠٨٠٥٠١

١٢٦،٤١٠نفر/ساعت داربست بند یک١٧٠٨٠٥٠٢

١١٥،٤١٨نفر/ساعت داربست بند دو١٧٠٨٠٥٠٣

گروه بارگيری و حمل١٨٠١

١٨٧،٠٢٢نفر/ساعت مسئول تحویل کاال١٨٠١٠١٠١

٩٥،٧٩٨نفر/ساعت مسئول بارگيری و ریسه١٨٠١٠٢٠١

١٠٢،٦٣٦نفر/ساعت ریگر١٨٠١٠٣٠١

٨٦،٦٧٢نفر/ساعت کارگر طناب بند ( کمک ریگر )١٨٠١٠٣٠٢

گروه لوله کشی١٨٠٢

٢٠٢،٢١٨نفر/ساعت استاد کار لوله کشی١٨٠٢٠١٠١

١٦٣،١٤٧نفر/ساعت نصاب درجه یک لوله کشی ( اتصاالت جوشی )١٨٠٢٠٢٠١

١١٤،٨٩٠نفر/ساعت نصاب درجه دو لوله کشی ( اتصاالت جوشی )١٨٠٢٠٢٠٢

٨٩،٦١٦نفر/ساعت کمک نصاب لوله کشی ( اتصاالت جوشی )١٨٠٢٠٢٠٣

٢٠٤،٥٠٥نفر/ساعت جوشکار درجه یک کربن استيل ( تک زن )١٨٠٢٠٣٠١

١١٢،٥٩١نفر/ساعت جوشکار درجه دو کربن استيل١٨٠٢٠٣٠٢

٨
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گروه لوله کشی١٨٠٢

١٢٦،٣٨٧نفر/ساعت جوشکار سوکت برق لوله های کربن استيل١٨٠٢٠٤٠١

٢٨٢،٦٣٩نفر/ساعت جوشکار لوله های فوالد آلياژی١٨٠٢٠٥٠١

٢٨٢،٦٣٩نفر/ساعت جوشکار لوله های فوالد زنگ زن١٨٠٢٠٦٠١

٢٨٤،٩٣٧نفر/ساعت جوشکار آرگون١٨٠٢٠٧٠١

١٢٦،٣٨٧نفر/ساعت نصاب لوله کشی گالوانيزه١٨٠٢٠٨٠١

١٥٦،٧١١نفر/ساعت نصاب جوشکاری لوله های پلی اتيلن١٨٠٢٠٩٠١

١٢٦،٣٨٧نفر/ساعت نصاب لوله های پلی اتيلن١٨٠٢٠٩٠٢

١١٨،٠٠٦نفر/ساعت کمک نصاب پلی اتيلن١٨٠٢٠٩٠٣

١٢٦،٣٨٧نفر/ساعت جوشکار پلی اتيلن١٨٠٢٠٩٠٤

١١٨،٠٠٦نفر/ساعت کمک جوشکار پلی اتيلن ( متصدی دستگاه جوش )١٨٠٢٠٩٠٥

٧٨،١٣٠نفر/ساعت برشکار و سنگ زن لوله های رزینی١٨٠٢١٠٠١

١٤٩،٣٦٣نفر/ساعت نصاب لوله های رزینی١٨٠٢١٠٠٢

گروه نصب تجهيزات١٨٠٣

٢٠٢،٢١٨نفر/ساعت استادکار  نصب تجهيزات مکانيکی١٨٠٣٠١٠١

١٤٩،٣٦٣نفر/ساعت نصاب تجهيزات مکانيکی١٨٠٣٠٢٠١

٨٥،٠١٨نفر/ساعت کمک نصاب تجهيزات مکانيکی١٨٠٣٠٢٠٢

١٧٦،٩٣٢نفر/ساعت مکانيک تجهيزات دوار١٨٠٣٠٣٠١

٢٠٩،١٠٧نفر/ساعت استادکار ساخت تجهيزات ثابت١٨٠٣٠٤٠١

١٨٨،٤٣٤نفر/ساعت جوشکار درجه یک تجهيزات١٨٠٣٠٥٠١

١٠٣،٤٠٤نفر/ساعت جوشکار درجه دو تجهيزات١٨٠٣٠٥٠٢

١١١،٢٢٦نفر/ساعت گوژکار١٨٠٣٠٦٠١

٨١،٧٢١نفر/ساعت پرداختگر ( سنگ زن ) مخزن و خط  لوله١٨٠٣٠٧٠١

١٠٦،٦٩٠نفر/ساعت برشکار مخزن و خط لوله١٨٠٣٠٧٠٢

٨١،٧٢١نفر/ساعت برشکار و سنگ زن لوله کشی و تجهيزات١٨٠٣٠٨٠١

٨١،٧٢١نفر/ساعت کمک برشکار جوشکار و گوژکار١٨٠٣٠٩٠١

گروه اسکلت فلزی١٨٠٤

١٥٥،٢٢٦نفر/ساعت استادکار اسکلت فلزی١٨٠٤٠١٠١

١١٨،٧١٢نفر/ساعت آهنگر درجه یک ساخت اسکلت فلزی١٨٠٤٠٢٠١

١٠٥،٠٠٨نفر/ساعت آهنگر درجه دو ساخت اسکلت فلزی١٨٠٤٠٢٠٢

٧٧،٦٢٠نفر/ساعت برشکار و سنگ زن اسکلت فلزی١٨٠٤٠٣٠١

١١٨،٧١٢نفر/ساعت نصاب اسکلت فلزی١٨٠٤٠٤٠١

٨٢،١٨٣نفر/ساعت کمک نصاب اسکلت فلزی١٨٠٤٠٤٠٢

١١٨،٧١٢نفر/ساعت جوشکار درجه یک اسکلت فلزی١٨٠٤٠٥٠١

١٠٥،٠٠٨نفر/ساعت جوشکار درجه دو اسکلت فلزی١٨٠٤٠٥٠٢

٨٢،١٨٣نفر/ساعت کارگر نيمه فنی کارهای مکانيکی١٨٠٤٠٦٠١

گروه خط لوله١٨٠٥

٢٠٧،٧٤٥نفر/ساعت استادکار عمليات جوشکاری خط لوله١٨٠٥٠١٠١

٩
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وزارت نفت
معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

نيروی انسانی

(قيمت (ريالواحدشرحرديف

گروه خط لوله١٨٠٥

٢٠٤،٥٠٥نفر/ساعت جوشکار ارشد یک و پاس گرم خط لوله١٨٠٥٠٢٠١

٢١١،٤٠٥نفر/ساعت استاد کار خم کاری خط لوله١٨٠٥٠٣٠١

١٥٦،٢٤٨نفر/ساعت خم کار درجه یک خط لوله١٨٠٥٠٣٠٢

٨٥،٠١٨نفر/ساعت کمک خم کار خط لوله١٨٠٥٠٣٠٣

گروه ساخت و نصب مخزن١٨٠٦

٢٢٧،٤٩٣نفر/ساعت استاد کار نصب ( سر مونتاژکار ) مخزن١٨٠٦٠١٠١

١٦٥،٤٤٦نفر/ساعت نصاب درجه یک ( مونتاژکار ) مخزن١٨٠٦٠٢٠١

١١٧،٢٠٠نفر/ساعت نصاب درجه دو ( مونتاژکار ) مخزن١٨٠٦٠٢٠٢

٢١١،٤٠٥نفر/ساعت استاد کار عمليات جوشکاری مخزن١٨٠٦٠٣٠١

٢٠٨،١٠٨نفر/ساعت جوشکار ارشد پاس یک و پاس گرم مخزن١٨٠٦٠٤٠١

١٩٤،٧٧٠نفر/ساعت جوشکار درجه یک خط لوله و مخزن١٨٠٦٠٤٠٢

١١٢،٥٩١نفر/ساعت جوشکار درجه دو خط لوله و مخزن١٨٠٦٠٤٠٣

گروه حفاظت تاسيسات١٨٠٧

١٥٦،٢٤٨نفر/ساعت استاد کار زنگ زدایی و رنگ آميزی١٨٠٧٠١٠١

٨٨،٥٠٩نفر/ساعت پوشش کار گرم درجه دو١٨٠٧٠١٠٢

١٠٥،٧٠٣نفر/ساعت ماسه زن ( سند بالست کار )١٨٠٧٠٢٠١

١٠٥،٧٠٣نفر/ساعت پوشش کار سرد درجه دو١٨٠٧٠٢٠٢

١٠٥،٧٠٣نفر/ساعت شات زن ( شات بالست کار )١٨٠٧٠٣٠١

٨٥،٠١٨نفر/ساعت کمک ماسه زن ( کمک سند بالست کار )١٨٠٧٠٤٠١

١٢٦،٣٨٧نفر/ساعت رنگ کار درجه یک١٨٠٧٠٥٠١

١٠٥،٧٠٣نفر/ساعت رنگ کار درجه دو١٨٠٧٠٥٠٢

٧٥،٨٣١نفر/ساعت کمک رنگ کار١٨٠٧٠٥٠٣

١٦٠،٨٤٩نفر/ساعت استاد کار عایق کاری و ورقکاری١٨٠٧٠٦٠١

١٢٦،٣٨٧نفر/ساعت عایقکار١٨٠٧٠٧٠١

٨٢،٧٣١نفر/ساعت کمک عایقکار١٨٠٧٠٧٠٢

١٤٩،٣٦٣نفر/ساعت ورقکار عایق١٨٠٧٠٨٠١

١٢٦،٣٨٧نفر/ساعت نصاب ورق عایق١٨٠٧٠٨٠٢

١٦٧،٧٤٩نفر/ساعت عایق کار پلی یورتان١٨٠٧٠٩٠١

١٧٩،٢٤٦نفر/ساعت استاد کار پوشش١٨٠٧١٠٠١

١٤٩،٣٦٣نفر/ساعت پوشش کار گرم درجه یک١٨٠٧١١٠١

١١٩،٤٨٧نفر/ساعت پوشش کار گرم درجه دو١٨٠٧١١٠٢

١٢٨،٦٧٥نفر/ساعت پوشش کار سرد درجه یک١٨٠٧١٢٠١

١٠٣،٤٠٤نفر/ساعت پوشش کار سرد درجه دو١٨٠٧١٢٠٢

٨٥،٠١٨نفر/ساعت کمک پوشش کار١٨٠٧١٢٠٣

٨٤،٢٢٧نفر/ساعت کارگر قير تاپ١٨٠٧١٣٠١

گروه آزمایش های کنترل کيفيت و عمليات تکميلی١٨٠٨

٣٠٦،٢٥٥نفر/ساعت مهندس آزمایش و راه اندازی١٨٠٨٠١٠١

١٠



١٣٩٨نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت سال 

وزارت نفت
معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری
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(قيمت (ريالواحدشرحرديف

گروه آزمایش های کنترل کيفيت و عمليات تکميلی١٨٠٨

٣٠٦،٢٥٥نفر/ساعت مهندس ارشد تاسيسات مکانيکی١٨٠٨٠٢٠١

٢٣٤،٧٦٧نفر/ساعت تکنسين کنترل کيفی١٨٠٨٠٣٠١

٢٠٠،٥٧٤نفر/ساعت استاد کار آزمایش هيدرواستاتيک١٨٠٨٠٤٠١

١٠١،٦١١نفر/ساعت کارگر فنی آزمایش هيدرواستاتيک١٨٠٨٠٥٠١

٢١١،٩٧١نفر/ساعت استاد کار عمليات تنش زدایی١٨٠٨٠٦٠١

٢١١،٩٧١نفر/ساعت استاد کار عمليات اسيدشویی١٨٠٨٠٦٠٢

٢٠٢،٨٤٣نفر/ساعت استاد کار آزمایش شبکه های گازرسانی شهری١٨٠٨٠٧٠١

١٠٢،٥٦٣نفر/ساعت متصدی آزمایش شبکه های گازرسانی شهری١٨٠٨٠٧٠٢

٢٢٣،٣٦٣نفر/ساعت استادکار انشعابات گرم ( هات تاپ )١٨٠٨٠٨٠١

٢٩٦،٣٠٥نفر/ساعت تکنيسين پرتونگاری١٨٠٨٠٩٠١

١٣٦،٧٥٢نفر/ساعت مفسر فيلم های رادیو گرافی١٨٠٨٠٩٠٢

١٤٨،١٤٩نفر/ساعت پرتونگار درجه یک١٨٠٨٠٩٠٣

١٠٧،١١٢نفر/ساعت پرتونگار درجه دو١٨٠٨٠٩٠٤

٨٤،٣٢٧نفر/ساعت کارگر پرتونگاری١٨٠٨٠٩٠٥

گروه برق و ابزار دقيق١٨٠٩

٣٠٦،٢٥٥نفر/ساعت مهندس برق و ابزار دقيق١٨٠٩٠١٠١

٢٦٩،٨١٨نفر/ساعت تکنيسين برق١٨٠٩٠٣٠١

٢٩٨،٧٣٤نفر/ساعت تکنيسين رلياژ١٨٠٩٠٤٠١

٣٠٠،١٢٢نفر/ساعت مفصل بند فشار قوی١٨٠٩٠٥٠١

١٩٨،١٩٩نفر/ساعت استادکار برق صنعتی١٨٠٩٠٦٠١

١٥٠،٠٥٤نفر/ساعت برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی١٨٠٩٠٧٠١

١١٣،١٢٤نفر/ساعت برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی١٨٠٩٠٧٠٢

٨٩،٦١٦نفر/ساعت کارگر فنی برق ( کمک نصاب برق )١٨٠٩٠٧٠٣

١١٣،١٢٤نفر/ساعت نصاب درجه یک سينی کابل١٨٠٩٠٨٠١

٩٤،٦٤١نفر/ساعت نصاب درجه دو سينی کابل١٨٠٩٠٨٠٢

١٠١،٥٨٠نفر/ساعت کاندوئيت کار درجه یک١٨٠٩٠٩٠١

٨٣،١٠٩نفر/ساعت کاندوئيت کار درجه دو١٨٠٩٠٩٠٢

٢٤٧،٠٢٠نفر/ساعت تکنيسين ابزار دقيق١٨٠٩١٠٠١

٢٢٨،٥٦١نفر/ساعت متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق١٨٠٩١١٠١

٢٠٣،١٥٦نفر/ساعت استاد کار ابزار دقيق١٨٠٩١٢٠١

١٥٠،٠٥٤نفر/ساعت نصاب درجه یک ابزار دقيق١٨٠٩١٣٠١

١٢٠،٠٥١نفر/ساعت نصاب درجه دو ابزار دقيق١٨٠٩١٣٠٢

٨٩،٦١٦نفر/ساعت کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق١٨٠٩١٤٠١

٨٢،٧٣١نفر/ساعت کارگر نيمه فنی کارهای برق و ابزار دقيق١٨٠٩١٤٠٢

١١



١٣٩٨نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت سال 

وزارت نفت
معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

ماشين آالت

 هزینه ساعتی ماشين آالت  فصل دوم 

مقدمه :

١ .  هزینه ساعتی ماشين آالت با در نظر گرفتن هزینه های تعمير ، نگهداری ، بهره برداری ، استهالک و سود تعيين شده است . در هزینه ساعتی
هایی که در شرح آنها با راننده درج شده ، دستمزد راننده منظور گردیده است ، ولی در هزینه ساعتی سایر دستگاهها ، دستمزد عوامل راهبری یا دستگاه

های بهای واحد مصوب پيش بينی گردیده است . های مربوط در فهرست اپراتور آنها منظور نشده است. دستمزد این عوامل جداگانه جزو نيروی انسانی ردیف

های این فصل ، برای حداقل سه ماه کار در نظر گرفته شده است . ٢ .  نرخ

های این فصل منظور نشده است ، هزینه های پيشگفته ٣ .  هزینه های بارگيری ، باراندازی و حمل دستگاه به کارگاه و برگشت آن به محل مربوط در نرخ
جزو هزینه های تجهيز و برچيدن کارگاه منظور  شده است .

های بهای واحد مصوب در نظر  گرفته شده ، قيمت خرید های فهرست هایی که هزینه آنها به صورت تعداد دفعات استفاده ، در آناليز ردیف ٤ .  ابزار و دستگاه
آنها در این فهرست درج گردیده است .

های بهای واحد مصوب در نظر گرفته شده و در کار باقی نمی ماند ، جزو اقالم این فصل پيش بينی های فهرست ٥  .  مصالحی که استهالک آنها در ردیف
شده است . 
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وزارت نفت
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ماشين آالت
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گروه ماشين آالت تهيه و اجرای بتن٢٢٠٢

١٨،٤٤٣دستگاه/ساعت  ليتری٢٠٠بتونير ٢٢٠٢٠١٠١

٣٣،٨٣٩دستگاه/ساعت  ليتری٣٠٠بتونير ٢٢٠٢٠١٠٣

٥٢،٦٣٤دستگاه/ساعت  ليتری٤٠٠بتونير ٢٢٠٢٠١٠٤

٦٤،٤٧٠دستگاه/ساعت  ليتری٥٠٠بتونير ٢٢٠٢٠١٠٥

٦٨،٢٤٥دستگاه/ساعت  ليتری٦٠٠بتونير ٢٢٠٢٠١٠٦

٩٢،٦٨٢دستگاه/ساعت  ليتری٧٥٠بتونير ٢٢٠٢٠١٠٧

١٠٠،٢١٥دستگاه/ساعت  ليتری٨٠٠بتونير ٢٢٠٢٠١٠٨

١٤٣،٧١١دستگاه/ساعت  ليتری١٠٠٠بتونير ٢٢٠٢٠١٠٩

٥٠٧،١٩٣دستگاه/ساعت  مترمکعب در ساعت٣٠ تا ٢٥ایستگاه بتن ساز ( بچينگ پالنت )، ٢٢٠٢٠٢٠٤

١،٥٤٧،٣١٧دستگاه/ساعت  مترمکعب در ساعت٦٠  تا ٥٠ایستگاه بتن ساز ( بچينگ پالنت )، ٢٢٠٢٠٢٠٩

١،٧٤١،٩٣٨دستگاه/ساعت  مترمکعب در ساعت٧٠ایستگاه بتن ساز ( بچينگ پالنت )، تا ٢٢٠٢٠٢١٠

٤٧٧،٨٧٦دستگاه/ساعت  مترمکعبی با راننده٥مخزن متحرک بتن ( تراک ميکسر )، ٢٢٠٢٠٣٠١

٦٦٩،٨٣٤دستگاه/ساعت  مترمکعبی با راننده٦مخزن متحرک بتن ( تراک ميکسر )، ٢٢٠٢٠٣٠٢

٧٠٢،٦٠٥دستگاه/ساعت  مترمکعبی با راننده٧مخزن متحرک بتن ( تراک ميکسر )، ٢٢٠٢٠٣٠٣

٣٧٠،٦٨٠دستگاه/ساعت  مترمکعبی با راننده٨مخزن متحرک بتن ( تراک ميکسر )، ٢٢٠٢٠٣٠٤

٥٥١،٠٧٩دستگاه/ساعت  مترمکعبی با راننده٣مخزن متحرک بتن ساز ( اتو ميکسر )، ٢٢٠٢٠٤٠١

٧٣٤،١٣٤دستگاه/ساعت  مترمکعبی با راننده٥مخزن متحرک بتن ساز ( اتو ميکسر )، ٢٢٠٢٠٤٠٢

٤٦٥،٩٧٠دستگاه/ساعت  مترمکعب در ساعت٥ تا ٣بتن پاش، ٢٢٠٢٠٦٠١

٦٤٤،٧٣٠دستگاه/ساعت  اسب بخار١٠پمپ تزریق سيمان به قدرت ٢٢٠٢٠٧٠٣

گروه ماشين آالت تهيه و اجرای آسفالت٢٢٠٣

١،٢١٧،٤٩٧دستگاه/ساعت ماشين آسفالت پخش کنی( فينيشر ) الستيکی با راننده٢٢٠٣٠٢٠٢

٧٩٠،٥٨٠دستگاه/ساعت  ليتری،با خودرو و راننده٥٠٠٠قير پاش حدود ٢٢٠٣٠٣٠١

٦٠،٨٥٥دستگاه/ساعت دستگاه برش آسفالت-کاتر٢٢٠٣٠٧٠١

٢،٩٥٠،٩٤٠عدد تيغه برش کاتر٢٢٠٣٠٧٠٢

١،٢٠٧،٠٠٠دستگاه/ساعت ماشين شيارزن٢٢٠٣٠٨٠١

٤٢٢،٦٠٠عدد ناخن ماشين شيارزن٢٢٠٣٠٨٠٢

گروه وسایط نقليه٢٣٠١

٢١٥،٦٥٤دستگاه/ساعت ماشين سواری لندرور یا مشابه، با راننده٢٣٠١٠٣٠١

٣٥٠،٤٤٤دستگاه/ساعت ماشين سواری استيشن چهار در یا مشابه،با راننده٢٣٠١٠٤٠٢

١٧٩،٧١٠دستگاه/ساعت وانت نيم تن با راننده٢٣٠١٠٥٠١

٢٠٦،٦٧٨دستگاه/ساعت وانت یک تن با راننده٢٣٠١٠٥٠٢

٢٣٣،٦٤٠دستگاه/ساعت  تن، با راننده١/٥وانت ٢٣٠١٠٥٠٣

٢٩٥،٧٩٩دستگاه/ساعت  تن جفت دیفرانسيل،با راننده٣ تا ٢وانت ٢٣٠١٠٥٠٤

گروه ماشين آالت حمل و نقل زمينی مصالح و تجهيزات٢٣٠٢

٢٧٥،٦٣١دستگاه/ساعت  تن،با راننده٣کاميون به ظرفيت حدود ٢٣٠٢٠١٠١

٣٩٩،٦٠٧دستگاه/ساعت  تن،با راننده٥کاميون به ظرفيت حدود ٢٣٠٢٠١٠٢

٤٣٩،٥٦٧دستگاه/ساعت  تن،با راننده٧کاميون به ظرفيت حدود ٢٣٠٢٠١٠٣

١٣
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گروه ماشين آالت حمل و نقل زمينی مصالح و تجهيزات٢٣٠٢

٤٦١،٠٨٤دستگاه/ساعت  تن،با راننده١٠کاميون به ظرفيت حدود ٢٣٠٢٠١٠٤

٢١٤،٨٥٩دستگاه/ساعت  تن،با راننده٣کاميون کمپرسی به ظرفيت حدود ٢٣٠٢٠٢٠١

٣٩٤،٤٧٨دستگاه/ساعت  تن،با راننده٥کاميون کمپرسی به ظرفيت حدود ٢٣٠٢٠٢٠٢

٤٣٩،٥٦٧دستگاه/ساعت  تن،با راننده٧کاميون کمپرسی به ظرفيت حدود ٢٣٠٢٠٢٠٣

٤٦١،٠٨٤دستگاه/ساعت  تن،با راننده١٠کاميون کمپرسی به ظرفيت حدود ٢٣٠٢٠٢٠٤

٤٧٦،٤٥٤دستگاه/ساعت  تن،با راننده١٦کاميون کمپرسی به ظرفيت حدود ٢٣٠٢٠٢٠٥

٥٣٢،٣٩٧دستگاه/ساعت  تن با راننده٢٠تریلی به ظرفيت ٢٣٠٢٠٣٠١

٦٢١،١٤٢دستگاه/ساعت  تن، با راننده٢٤تریلی، با ظرفيت ٢٣٠٢٠٣٠٢

٣٣٧،٢٠٩دستگاه/ساعت تریلی کمر شکن با راننده٢٣٠٢٠٣٠٣

٦٩١،٨١٥دستگاه/ساعت  محور با راننده٥تریلی کمر شکن ٢٣٠٢٠٣٠٤

١،٠٠٣،٥٣٠دستگاه/ساعت  محور با راننده٧تریلی کمر شکن ٢٣٠٢٠٣٠٥

١،١٥٣،٥٣٨دستگاه/ساعت  محور کشویی، با راننده٥تریلی ٢٣٠٢٠٣٠٦

١،٣٣١،٠٠٢دستگاه/ساعت  محور لوله بر، با راننده٦تریلی ٢٣٠٢٠٣٠٧

٨٨٦،١٠٨دستگاه/ساعت  محور لوله بر، با راننده٧تریلی ٢٣٠٢٠٣٠٨

٢،١٢٩،٥٨٣دستگاه/ساعت  محور لوله بر، با راننده٩تریلی ٢٣٠٢٠٣٠٩

٢،٦٦١،٩٧٦دستگاه/ساعت  محور لوله بر، با راننده١١تریلی ٢٣٠٢٠٣١٠

٣،٤٦٠،٥٨٥دستگاه/ساعت  محور )،با راننده٩ محور با کشنده ( جمعا ٦بوژی ٢٣٠٢٠٣١١

٤٦٠،٣٥٢دستگاه/ساعت  تن،با راننده١٠کاميون حمل سنگ به ظرفيت حدود ٢٣٠٢٠٤٠١

٥٤٤،٤١٩دستگاه/ساعت  تن،با راننده٢٠کاميون حمل سنگ به ظرفيت حدود ٢٣٠٢٠٤٠٢

٢٣٧،٠٠٤دستگاه/ساعت  ليتر با راننده٥٠٠٠تانکر آب پاش،به ظرفيت حدود،٢٣٠٢٠٥٠١

٣٢٦،٩٠٨دستگاه/ساعت  ليتر با راننده١٠٠٠٠تانکر آب پاش،به ظرفيت حدود،٢٣٠٢٠٥٠٢

٣٩٢،٢٩٢دستگاه/ساعت  ليتر با راننده١٥٠٠٠تانکر آب پاش،به ظرفيت حدود ٢٣٠٢٠٥٠٣

٤٠٨،٦٤٧دستگاه/ساعت  ليتر با راننده٢٠٠٠٠تانکر آب پاش،به ظرفيت حدود،٢٣٠٢٠٥٠٤

١٢٨،٦٧١دستگاه/ساعت تراکتور تک دیفرانسيل با راننده٢٣٠٢٠٨٠١

١٥٩،٧٣٠دستگاه/ساعت تراکتور جفت دیفرانسيل با راننده٢٣٠٢٠٨٠٢

١٩٠،٧٩٦دستگاه/ساعت تراکتور تک دیفرانسيل با تریلر و راننده٢٣٠٢٠٨٠٣

٤٤٧،١٠٨دستگاه/ساعت تـراکـتـورجفت دیـفـرانـسيـل  لودردار با راننده٢٣٠٢٠٨٠٥

٦٢،٩٣٢دستگاه/ساعت  تن، بدون کشنده٥تریلر کفی، به ظرفيت حدود ٢٣٠٢٠٩٠١

٩٠،٣٤٦دستگاه/ساعت  تن، بدون کشنده١٠تریلر کفی، به ظرفيت حدود ٢٣٠٢٠٩٠٢

١٠٥،٩٤٣دستگاه/ساعت  تن، بدون کشنده١٥تریلر کفی، به ظرفيت حدود ٢٣٠٢٠٩٠٣

١٤١،٢٥٨دستگاه/ساعت  تن، بدون کشنده٢٠تریلر کفی، به ظرفيت حدود ٢٣٠٢٠٩٠٤

١٥،٩٦٤دستگاه/ساعت  ليتر،بدون کشنده٢٥٠٠مخزن سيار ٢٣٠٢١٠٠١

٢٩،٢٩٠دستگاه/ساعت  ليتر،بدون کشنده٤٠٠٠ تا ٢٥٠٠مخزن چرخدار،به ظرفيت بيش از ٢٣٠٢١٠٠٢

١٠٧،٥٩٩دستگاه/ساعت  تن هيدروليکی،با راننده١/٥دامپر ٢٣٠٢١١٠١

١٤١،٩٧٤دستگاه/ساعت  تن هيدروليکی،با راننده٢دامپر ٢٣٠٢١١٠٢

١٤٠،٢٧٦دستگاه/ساعت  تن هيدروليکی،با راننده٢/٥دامپر ٢٣٠٢١١٠٣

١٨١،٩٢٧دستگاه/ساعت  تن هيدروليکی،با راننده٣دامپر ٢٣٠٢١١٠٤

١٤



١٣٩٨نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت سال 

وزارت نفت
معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

ماشين آالت

(قيمت (ريالواحدشرحرديف

گروه ماشين آالت حمل و نقل زمينی مصالح و تجهيزات٢٣٠٢

١،٤٠٥،٢١٠دستگاه/ساعت بونکر سيمان با راننده٢٣٠٢١٢٠١

گروه باالبرها (جرثقيل ها)٢٤٠١

٣٢٢،٦٦٥دستگاه/ساعت  تن،با راننده٣ تن با کاميون ٣جرثقيل کفی ٢٤٠١٠١٠١

٣٧١،٠٦٣دستگاه/ساعت  تن،با راننده٥ تن با کاميون ٣جرثقيل کفی ٢٤٠١٠١٠٢

٣٩٥،٢٧٦دستگاه/ساعت  تن،با راننده٧ تن با کاميون ٣جرثقيل کفی ٢٤٠١٠١٠٣

٤٤٣،٦٧٤دستگاه/ساعت  تن،با راننده١٠ تن با کاميون ٥جرثقيل کفی ٢٤٠١٠١٠٤

٥٢٤،٣٤٢دستگاه/ساعت  تن،با راننده١٦ تن با کاميون ٨جرثقيل کفی ٢٤٠١٠١٠٥

٥٦٤،٦٦١دستگاه/ساعت  تن، با راننده١٦ تن با کاميون ١٠جرثقيلی کفی ٢٤٠١٠١٠٦

٨٠٦،٦٦٠دستگاه/ساعت  تن،با راننده١٥جرثقيل کاميونی دو کابينه حدود ٢٤٠١٠٢٠١

٩٢٧،٦٧٢دستگاه/ساعت  تن،با راننده٢٠جرثقيل کاميونی دو کابينه حدود ٢٤٠١٠٢٠٢

١،١٢٩،٣٢٥دستگاه/ساعت  تن،با راننده٣٠جرثقيل کاميونی دو کابينه حدود ٢٤٠١٠٢٠٤

١،٧٣٤،٣٣٢دستگاه/ساعت  تن،با راننده٤٠جرثقيل کاميونی دو کابينه حدود ٢٤٠١٠٢٠٥

٢،٢١٨،٣٣٠دستگاه/ساعت  تن،با راننده٥٠جرثقيل کاميونی دو کابينه حدود ٢٤٠١٠٢٠٦

٧٦٦،٣٣٨دستگاه/ساعت  تن،با راننده١٥جرثقيل خودرو چرخ الستيکی حدود ٢٤٠١٠٣٠١

٨٨٧،٣٢٥دستگاه/ساعت  تن،با راننده٢٠جرثقيل خودرو چرخ الستيکی حدود ٢٤٠١٠٣٠٢

٩٦٧،٩٨٨دستگاه/ساعت  تن،با راننده٢٥جرثقيل خودرو چرخ الستيکی حدود ٢٤٠١٠٣٠٣

١،٠٤٨،٦٥٩دستگاه/ساعت  تن،با راننده٣٠جرثقيل خودرو چرخ الستيکی حدود ٢٤٠١٠٣٠٤

١،٦٩٣،٩٨٨دستگاه/ساعت  تن،با راننده٤٠جرثقيل خودرو چرخ الستيکی حدود ٢٤٠١٠٣٠٥

٢،١٧٧،٩٨٤دستگاه/ساعت  تن،با راننده٥٠جرثقيل خودرو چرخ الستيکی حدود ٢٤٠١٠٣٠٦

٢،٤١٩،٩٨٠دستگاه/ساعت  تن،با راننده٦٠جرثقيل خودرو چرخ الستيکی حدود ٢٤٠١٠٣٠٧

٣،١٤٥،٩٧٤دستگاه/ساعت  تن،با راننده٨٠جرثقيل خودرو چرخ الستيکی حدود ٢٤٠١٠٣٠٨

٤،٨٤١،٢٣٩دستگاه/ساعت  تن،با راننده١٠٠جرثقيل خودرو چرخ الستيکی حدود ٢٤٠١٠٣٠٩

٧٧٥،٢٢٣دستگاه/ساعت  تن،با راننده١٥جرثقيل خودرو چرخ زنجيری حدود ٢٤٠١٠٤٠١

٨٨٧،٣٢٥دستگاه/ساعت  تن،با راننده٢٠جرثقيل خودرو چرخ زنجيری حدود ٢٤٠١٠٤٠٢

٩٦٧،٩٨٨دستگاه/ساعت  تن،با راننده٢٥جرثقيل خودرو چرخ زنجيری حدود ٢٤٠١٠٤٠٣

١،٠٤٨،٦٥٩دستگاه/ساعت  تن،با راننده٣٠جرثقيل خودرو چرخ زنجيری حدود ٢٤٠١٠٤٠٤

١،٦٩٣،٩٨٨دستگاه/ساعت  تن،با راننده٤٠جرثقيل خودرو چرخ زنجيری حدود ٢٤٠١٠٤٠٥

٢،١٧٦،٨٣٩دستگاه/ساعت  تن،با راننده٥٠جرثقيل خودرو چرخ زنجيری حدود ٢٤٠١٠٤٠٦

٢،٤١٨،٤٨٦دستگاه/ساعت  تن،با راننده٦٠جرثقيل خودرو چرخ زنجيری حدود ٢٤٠١٠٤٠٧

٣،١٤٣،٣٩١دستگاه/ساعت  تن،با راننده٧٥جرثقيل خودرو چرخ زنجيری حدود ٢٤٠١٠٤٠٨

٤،٤٠٤،٩٨٤دستگاه/ساعت  تن،با راننده١٠٠جرثقيل خودرو چرخ زنجيری حدود ٢٤٠١٠٤٠٩

٥،٧٣٥،٩٢١دستگاه/ساعت  تن،با راننده١٢٠جرثقيل خودرو چرخ زنجيری حدود ٢٤٠١٠٤١٠

٦،٢٥٠،٢١٨دستگاه/ساعت  تن،با راننده١٥٠جرثقيل خودرو چرخ زنجيری حدود ٢٤٠١٠٤١١

٨،٨٩٥،٠٦٨دستگاه/ساعت  تن،با راننده٢٠٠جرثقيل خودرو چرخ زنجيری حدود ٢٤٠١٠٤١٢

دستگاه/ساعت  تن،با راننده٦٠٠جرثقيل خودرو چرخ زنجيری حدود ٢٤٠١٠٤٢٠

١١،٩٥١دستگاه/ساعت  کيلو٣٠٠باالبر برقی،به ظرفيت حدود ٢٤٠١٠٨٠٣

٢٠١،٦٧٨دستگاه/ساعت تن با راننده٢ليف تراک با ظرفيت حدود٢٤٠١٠٩٠١

١٥



١٣٩٨نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت سال 

وزارت نفت
معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

ماشين آالت

(قيمت (ريالواحدشرحرديف

گروه باالبرها (جرثقيل ها)٢٤٠١

٢٣٣،٩٤٥دستگاه/ساعت  تن با راننده٣ليف تراک با ظرفيت حدود ٢٤٠١٠٩٠٢

٢٦١،٤١٩دستگاه/ساعت  تن با راننده٤ليف تراک با ظرفيت حدود ٢٤٠١٠٩٠٣

٢٩٠،٣٩٧دستگاه/ساعت  تن با راننده٥ليف تراک با ظرفيت حدود ٢٤٠١٠٩٠٤

٣١٤،٦١٣دستگاه/ساعت  تن با راننده٧ليف تراک با ظرفيت حدود ٢٤٠١٠٩٠٥

٣١٦،٨٠٧دستگاه/ساعت  تن با راننده١٠ليف تراک با ظرفيت حدود ٢٤٠١٠٩٠٦

٨٠٢،٥٦٩دستگاه/ساعت  تن با راننده٢٥ليف تراک با ظرفيت حدود ٢٤٠١٠٩٠٧

٤٠٣،٣٢٧دستگاه/ساعت  تن،با متصدی١٥جرثقيل سقفی حدود ٢٤٠١١٠٠٢

٥٢٤،٣٤٢دستگاه/ساعت  تن،با متصدی٢٠جرثقيل سقفی حدود ٢٤٠١١٠٠٣

٢٩،٣٧٨دستگاه/ساعت  تن٢جرثقيل دستی،تا ٢٤٠١١٢٠١

گروه ماشين آالت عمليات خاکی٢٥٠١

١٦٧،٠٦٠دستگاه/ساعت بيل لودر ( نوع تراکتوری )،با راننده٢٥٠١٠١٠١

٥٦٤،١٣٨دستگاه/ساعت  اسب بخار،با راننده٨٠بيل مکانيکی چرخ الستيکی یا زنجيری،به قدرت حدود ٢٥٠١٠٢٠١

٥٦٤،١٣٨دستگاه/ساعت  اسب بخار،با١٠٠بيل مکانيکی چرخ الستيکی یا زنجيری،به قدرت حدود ٢٥٠١٠٢٠٢

٧٢٥،٣١٧دستگاه/ساعت  اسب بخار،با راننده١٥٠بيل مکانيکی چرخ زنجيری،به قدرت حدود ٢٥٠١٠٢٠٤

١،١٠٥،٢٢٤دستگاه/ساعت  اسب بخار،با راننده٢٠٠بيل مکانيکی چرخ زنجيری،به قدرت حدود ٢٥٠١٠٢٠٥

١،٢١٠،٠٧٣دستگاه/ساعت  اسب بخار،با راننده٢٥٠بيل مکانيکی چرخ زنجيری،به قدرت حدود ٢٥٠١٠٢٠٦

١،٤٥٠،٩٤٢دستگاه/ساعت  اسب بخار،با راننده٣٠٠بيل مکانيکی چرخ زنجيری،به قدرت حدود ٢٥٠١٠٢٠٧

١،٦٩٣،٧٢٠دستگاه/ساعت  اسب بخار،با راننده٣٥٠بيل مکانيکی چرخ زنجيری،به قدرت حدود ٢٥٠١٠٢٠٨

٧٦٦،٩٠٣دستگاه/ساعت ١٠٠ اینچ،به قدرت حدود ٢٤-١٢ماشين کانال کنی ( ترنچر ) با عرض تيغه ٢٥٠١٠٤٠١

١،٤٢٧،٥٨٩دستگاه/ساعت ٢٠٠ اینچ،به قدرت حدود ٤٨-٢٦ماشين کانال کنی ( ترنچر ) با عرض تيغه ٢٥٠١٠٤٠٢

١،٥٧٠،٩٣٥دستگاه/ساعت ٢٥٠ اینچ،به قدرت حدود ٥٦-٥٠ماشين کانال کنی ( ترنچر ) با عرض تيغه ٢٥٠١٠٤٠٣

٥٠٥،٨٧٦دستگاه/ساعت  اسب بخار با راننده١٥٠بولدوزر،به قدرت حدود ٢٥٠١٠٦٠٢

٧٣٧،٧٣٥دستگاه/ساعت  اسب بخار با راننده٢٠٠بولدوزر،به قدرت حدود ٢٥٠١٠٦٠٣

٨٧٤،٧٤٣دستگاه/ساعت  اسب بخار با راننده٢٥٠بولدوزر،به قدرت حدود ٢٥٠١٠٦٠٤

١،١٥٠،٥١٥دستگاه/ساعت  اسب بخار با راننده٣٠٠بولدوزر،به قدرت حدود ٢٥٠١٠٦٠٥

١،٤٢٦،٢٨٨دستگاه/ساعت  اسب بخار ، با راننده٣٥٠بولدوزر ، به قدرت حدود ٢٥٠١٠٦٠٦

١،٩٧٦،٠٠٩دستگاه/ساعت  اسب بخار با راننده٤٠٠بولدوزر،به قدرت حدود ٢٥٠١٠٦٠٧

١،١٠٥،٢٢٤دستگاه/ساعت  اسب بخار با راننده٢٠٠لودرچرخ زنجيری،به قدرت حدود ٢٥٠١٠٧٠١

٤٦٠،٥٢٣دستگاه/ساعت  اسب بخار با راننده١٠٠لودرچرخ الستيکی،به قدرت حدود ٢٥٠١٠٨٠١

٥٥٢،٦١٤دستگاه/ساعت  اسب بخار با راننده١٥٠لودرچرخ الستيکی،به قدرت حدود ٢٥٠١٠٨٠٢

٧٣٦،٨١٧دستگاه/ساعت  اسب بخار با راننده٢٠٠لودرچرخ الستيکی،به قدرت حدود ٢٥٠١٠٨٠٣

١،١٥١،٢٧٠دستگاه/ساعت  اسب بخار با راننده٢٥٠لودرچرخ الستيکی،به قدرت حدود ٢٥٠١٠٨٠٤

١،٠٦٣،٣٤٧دستگاه/ساعت  اسب بخار با راننده٣٠٠لودرچرخ الستيکی،به قدرت حدود ٢٥٠١٠٨٠٥

١،٤٥٣،٤١٥دستگاه/ساعت  اسب بخار با راننده٤٥٠لودرچرخ الستيکی،به قدرت حدود ٢٥٠١٠٨٠٧

٥٩٨،٦٥٦دستگاه/ساعت  اسب بخار،با راننده١٥٠گریدر،به قدرت حدود ٢٥٠١٠٩٠١

٦٤٤،٧٣٠دستگاه/ساعت  اسب بخار،با راننده١٨٠گریدر،به قدرت حدود ٢٥٠١٠٩٠٢

٧٤٥،٤٠٧دستگاه/ساعت  اسب بخار،با راننده٢٠٠گریدر،به قدرت حدود ٢٥٠١٠٩٠٣

١٦
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گروه ماشين آالت عمليات خاکی٢٥٠١

٨٧٤،٩٧٦دستگاه/ساعت  اسب بخار،با راننده٢٢٠گریدر،به قدرت حدود ٢٥٠١٠٩٠٤

گروه ماشين آالت حفاری و شمع کوبی٢٥٠٢

٢٩٦،٢٤٦دستگاه/ساعت  تن٣دستگاه شمع کوب،به ظرفيت حدود ٢٥٠٢٠٧٠١

٣١١،٩٣٣دستگاه/ساعت  تن٤دستگاه شمع کوب،به ظرفيت حدود ٢٥٠٢٠٧٠٢

٦٥٧،٢٢٨دستگاه/ساعت  تن١٠دستگاه شمع کوب،به ظرفيت حدود ٢٥٠٢٠٧٠٤

٤٦٩،٤١١دستگاه/ساعت دستگاه پایپ جکينگ٢٥٠٢١٠٠٤

گروه تجهيزات تراکم سطح زمين و روسازی راه ها (غلطک ها)٢٥٠٣

٢٦،٦٠٣دستگاه/ساعت کمپکتور صفحه ای٢٥٠٣٠١٠١

٨٨،٦٥٤دستگاه/ساعت غلطک دستی موتور دار٢٥٠٣٠١٠٢

١٦٩،٢٣٣دستگاه/ساعت  تن،با راننده٨ تا ٦غلطک استاتيک چرخ آهنی،حدود ٢٥٠٣٠٢٠١

٢٥٧،٨٨٦دستگاه/ساعت  تن،با راننده١٢ تا ١٠غلطک استاتيک چرخ آهنی،حدود ٢٥٠٣٠٢٠٣

٢٩٠،١٢١دستگاه/ساعت  تن،با راننده١٤ تا ١٢غلطک استاتيک چرخ آهنی،حدود ٢٥٠٣٠٢٠٤

٤٤٣،٢٤٧دستگاه/ساعت  تن،با راننده٢٠ تا ١٦غلطک چرخ الستيکی آسفالت،حدود ٢٥٠٣٠٣٠١

١،٤٠٦،٦٥٤دستگاه/ساعت  تنی٦٠غلطک الستيکی ٢٥٠٣٠٣٠٣

١٨٤،٢٠٤دستگاه/ساعت  تن٦غلطک ویبره کششی حدود ٢٥٠٣٠٤٠١

١٩٨،٠٤١دستگاه/ساعت  تن٨غلطک ویبره کششی حدود ٢٥٠٣٠٤٠٢

٥٥٢،٦١٤دستگاه/ساعت  تن با راننده١٠غلطک ویبره خودرو کمر شکن چرخ آهنی الستيکی،حدود ٢٥٠٣٠٥٠١

١٨٤،٢٠٤دستگاه/ساعت پروف رولينگ٢٥٠٣٠٦٠١

گروه کمپرسورهای هوا٢٥٠٤

١٠٠،٤٧٦دستگاه/ساعت  ) در دقيقه با شيلنگ٧٠ متر مکعب ( سی اف ام ٢کمپرسور با ظرفيت حدود ٢٥٠٤٠١٠١

١٥٠،٧١٢دستگاه/ساعت ) در دقيقه با١٨٠ متر مکعب ( سی اف ام ٥کمپرسور با ظرفيت حدود ٢٥٠٤٠١٠٢

٢٠٠،٩٤٨دستگاه/ساعت  ) در دقيقه با٢٥٠ متر مکعب ( سی اف ام ٧کمپرسور با ظرفيت حدود ٢٥٠٤٠١٠٣

٣٥١،٦٦٣دستگاه/ساعت  ) در دقيقه با شيلنگ٣٩٠ متر ( سی اف ام ١١کمپرسور با ظرفيت حدود ٢٥٠٤٠١٠٤

٣٦٤،٠٠٢دستگاه/ساعت  ) در دقيقه با شيلنگ٤٩٠ متر ( سی اف ام ١٤کمپرسور با ظرفيت حدود ٢٥٠٤٠١٠٥

٤٥٤،٥٧٤دستگاه/ساعت  ) در دقيقه با شيلنگ٦٠٠ متر ( سی اف ام ١٧کمپرسور با ظرفيت حدود ٢٥٠٤٠١٠٦

٥٦٨،٢٢٩دستگاه/ساعت  ) در دقيقه با شيلنگ٧٤٠ متر ( سی اف ام ٢١کمپرسور با ظرفيت حدود ٢٥٠٤٠١٠٧

٧٥٠،٠٠٠دستگاه/ساعت  مترمکعب در دقيقه با شيلنگ مربوط٢٥کمپرسور با ظرفيت حدود ٢٥٠٤٠١٠٨

٤٧٤،٩٧٩دستگاه/ساعت  بار٢٥کمپرسور هوا با فشار ٢٥٠٤٠٢٠١

١،٥١٥،١٤٣ساعت  بار٥٠٠دستگاه جت ٢٥٠٤٠٢٠٢

١،٩٦٤،٧٠٧ساعت  بار١٠٠٠دستگاه جت ٢٥٠٤٠٢٠٣

٢،٥١٦،٠٦٨ساعت  بار١٤٠٠دستگاه جت ٢٥٠٤٠٢٠٤

گروه ماشين آالت و تجهيزات حفاری تونل و گاردریل ها٢٥٠٥

٣٠٢،٥١٦دستگاه/ساعت  اسب بخاربدون١٣٠ماشين چالزنی عميق  ( دریل واگن ) به قدرت حدود٢٥٠٥٠٥٠١

گروه پمپ ها٢٦٠١

٣٠،٤٠٤دستگاه/ساعت  اینچ٢موتور پمپ تخليه آب ٢٦٠١٠١٠١

٤٦،٠٤٣دستگاه/ساعت  اینچ٤موتور پمپ دیزلی تخليه آب ٢٦٠١٠٢٠١

١٧
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گروه پمپ ها٢٦٠١

٥٣،١٢٧دستگاه/ساعت  اینچ٦موتور پمپ دیزلی تخليه آب ٢٦٠١٠٢٠٢

٧٩،٦٤٧دستگاه/ساعت  اینچ٨موتور پمپ دیزلی تخليه آب ٢٦٠١٠٢٠٣

٧٨،٣١٣دستگاه/ساعت  اینچ٤پمپ لجن کشی دیزلی ٢٦٠١٠٣٠١

٦٤،٤٨٢دستگاه/ساعت  اینچ٦پمپ لجن کش دیزلی ٢٦٠١٠٣٠٢

٣٣١،٥٦٧دستگاه/ساعت  اسب بخار٥/٤٢پمپ هيدروليک به قدرت ٢٦٠١٠٨٠١

١٤٥،٤٢٨دستگاه/ساعت  متر مکعب در ساعت ( موتور پمپ )٧٠ اینچ،به ظرفيت حدود ٤تلمبه دیزلی ٢٦٠١٠٩٠١

١٨٢،٣٢٤دستگاه/ساعت  متر مکعب در ساعت ( موتور پمپ )١٠٠ اینچ،به ظرفيت حدود ٥تلمبه دیزلی ٢٦٠١٠٩٠٢

٢١٩،٢٣٣دستگاه/ساعت  متر مکعب در ساعت ( موتور پمپ )١٦٠ اینچ،به ظرفيت حدود ٦تلمبه دیزلی ٢٦٠١٠٩٠٣

٣١٠،٣٩٣دستگاه/ساعت  متر مکعب در ساعت ( موتور پمپ )٣٠٠ اینچ،به ظرفيت حدود ٨تلمبه دیزلی ٢٦٠١٠٩٠٤

٤٣٦،٢٩١دستگاه/ساعت  متر مکعب در ساعت ( موتور پمپ٤٠٠ اینچ،به ظرفيت حدود ١٠تلمبه دیزلی ٢٦٠١٠٩٠٥

١٣٠،٢٣٤دستگاه/ساعت  متر مکعب در ساعت١٥ اینچ،به ظرفيت حدود ٢تلمبه دیزلی ٢٦٠١٠٩٠٦

١٥٤،١١٢دستگاه/ساعت  متر مکعب در ساعت٣٦ اینچ،به ظرفيت حدود ٣تلمبه دیزلی ٢٦٠١٠٩٠٧

٣٤٥،١١٩دستگاه/ساعت  مترمکعب در ساعت١٤٦اینچ به ظرفيت حدود ٧تلمبه دیزلی ٢٦٠١٠٩٠٨

٥٦،٤٢٧دستگاه/ساعت  پوند٣٠٠٠تلمبه دستی مخصوص آزمایش با لوازم کنترل و با فشار ماکزیمم ٢٦٠١١٠٠١

٧٢٧،١٤٥دستگاه/ساعت ٣٠٠٠ اینچ و با فشار ماکزیمم ١تلمبه دستی مخصوص آزمایش دیزلی به قطر ٢٦٠١١١٠١

٨٦٣،٨٩٠دستگاه/ساعت  اینچ و با فشار ماکزیمم١/٥تلمبه دستی مخصوص آزمایش دیزلی به قطر ٢٦٠١١١٠٢

١،٠٨٩،٦٣١دستگاه/ساعت  پوند بر٣٠٠٠ اینچ و با فشار ماکزیمم ٢تلمبه مخصوص آزمایش دیزلی،به قطر ٢٦٠١١١٠٣

٦٣١،٦٣٧دستگاه/ساعت  بار١٥٠تست پمپ برقی با فشار ٢٦٠١١١٠٤

٢٥،١٩٢دستگاه/ساعت پمپ یک دوم اینچ٢٦٠١١٢٠١

گروه دستگاه های جوشکاری و برشکاری٢٦٠٢

٢١،٥٦٤دستگاه/ساعت دستگاه جوش استيلن ( کاربيد )٢٦٠٢٠١٠١

١٤١،٣٢٣دستگاه/ساعت دستگاه جوش ( آرگون ) ٢٦٠٢٠٢٠١

٢١،٥٦٤دستگاه/ساعت  آمپر٢٥٠ترانس جوشکاری ٢٦٠٢٠٣٠١

٢٤،٢٦٧دستگاه/ساعت  آمپر٤٠٠ترانس جوشکاری ٢٦٠٢٠٣٠٢

٥٢،٥٦٣دستگاه/ساعت  آمپر٢٥٠دینام جوشکاری ٢٦٠٢٠٤٠١

٩٢،٩٩٩دستگاه/ساعت  آمپر٤٠٠دینام جوشکاری ٢٦٠٢٠٤٠٢

٢٦،٩٦٥دستگاه/ساعت  آمپر١٥٠ تا ١٠٠موتور جوش ٢٦٠٢٠٥٠١

٥٣،٩٢٧دستگاه/ساعت  آمپر٢٥٠ تا ١٥٠موتور جوش ٢٦٠٢٠٥٠٢

١٤٣،٧٧٢دستگاه/ساعت  آمپر٤٠٠موتور جوش دیزلی ٢٦٠٢٠٥٠٣

١٦١،٧٥٣دستگاه/ساعت  آمپر٥٠٠موتور جوش دیزلی ٢٦٠٢٠٥٠٤

٣٥،٩٩٨دستگاه/ساعت دستگاه برش با سيلندر گاز و شيلنگ و مشعل های مربوط٢٦٠٢٠٦٠١

٦٣،٥٣١دستگاه/ساعت دستگاه برش پخ یا اریب بر، با سيلندر گاز و مشعل مربوط مجهز به سيستم٢٦٠٢٠٧٠١

٥٥،٠٥٠دستگاه/ساعت دستگاه گوژ٢٦٠٢٠٨٠١

١٣٧،٢٣١دستگاه/ساعت  ميليمتر٣٥٥دستگاه جوش گرمایی لوله های پلی اتيلن تا قطر ٢٦٠٢١١٠١

٢١٧،٦٦٤دستگاه/ساعت دستگاه پيش گرم کن الکتریکی٢٦٠٢١٢٠١

گروه مولدهای برق٢٦٠٣

٢٢،١٠٤دستگاه/ساعت  کيلووات ( تک فاز )٥مولد برق،به قدرت ٢٦٠٣٠١٠١
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گروه مولدهای برق٢٦٠٣

٣٨،٦٧٣دستگاه/ساعت  کيلووات ( تک فاز )١٠مولد برق،به قدرت ٢٦٠٣٠١٠٢

٤٥،١٥٥دستگاه/ساعت  کيلووات١٥مولد برق،به قدرت ٢٦٠٣٠١٠٣

٥٥،٨٩٠دستگاه/ساعت  کيلووات٢٠مولد برق،به قدرت ٢٦٠٣٠١٠٤

٧٨،٣١٣دستگاه/ساعت  کيلووات٣٠مولد برق،به قدرت ٢٦٠٣٠١٠٥

٩٢،١٤٩دستگاه/ساعت کيلووات٥٠مولد برق،به قدرت ٢٦٠٣٠١٠٦

١١٦،٤٩٠دستگاه/ساعت  کيلووات٨٠مولد برق،به قدرت ٢٦٠٣٠١٠٧

١٥٦،٥٦٦دستگاه/ساعت  کيلووات١٠٠مولد برق،به قدرت ٢٦٠٣٠١٠٨

١٨٢،٧٢٢دستگاه/ساعت  کيلووات١٢٠مولد برق،به قدرت ٢٦٠٣٠١٠٩

٢٣٠،٢٤٦دستگاه/ساعت  کيلووات١٥٠مولد برق،به قدرت ٢٦٠٣٠١١٠

٣٠٨،٥٦١دستگاه/ساعت  کيلووات٢٠٠مولد برق،به قدرت ٢٦٠٣٠١١١

٣٨٥،٢٧٩دستگاه/ساعت  کيلووات٢٥٠مولد برق،به قدرت ٢٦٠٣٠١١٢

٤٦٠،٥٣٥دستگاه/ساعت  کيلووات٣٠٠مولد برق،به قدرت ٢٦٠٣٠١١٣

٥٥٢،٦١٤دستگاه/ساعت  کيلووات٣٥٠مولد برق،به قدرت ٢٦٠٣٠١١٤

٦٤٤،٧٣٠دستگاه/ساعت  کيلووات٤٠٠مولد برق،به قدرت ٢٦٠٣٠١١٥

٧٨٢،٨٦٠دستگاه/ساعت  کيلووات٥٠٠مولد برق،به قدرت ٢٦٠٣٠١١٦

٨٧٥،١٧٧دستگاه/ساعت  کيلووات٦٠٠مولد برق،به قدرت ٢٦٠٣٠١١٧

١،١٩٦،٢٠٩دستگاه/ساعت  کيلووات٨٠٠مولد برق،به قدرت ٢٦٠٣٠١١٨

گروه ماشين آالت نصب تاسيسات و تجهيزات٢٧٠١

٣٨٦،١٩٩دستگاه/ساعت  اسب بخار، با راننده١٠٠ماشين لوله گذار ( ساید بوم )، به قدرت حدود ٢٧٠١٠١٠١

٤٦٩،٧٢٨دستگاه/ساعت  اسب بخار، با راننده١٥٠ماشين لوله گذار ( ساید بوم )، به قدرت حدود ٢٧٠١٠١٠٢

٦٦٣،١٣٧دستگاه/ساعت  اسب بخار، با راننده٢٠٠ماشين لوله گذار ( ساید بوم )، به قدرت حدود ٢٧٠١٠١٠٣

٧٩٩،٤٣٢دستگاه/ساعت  اسب بخار، با راننده٢٥٠ماشين لوله گذار ( ساید بوم )، به قدرت حدود ٢٧٠١٠١٠٤

١،٠٥٩،١٨٢دستگاه/ساعت  اسب بخار، با راننده٣٠٠ماشين لوله گذار ( ساید بوم )، به قدرت حدود ٢٧٠١٠١٠٥

١،٨٤٢،٠٤٥دستگاه/ساعت  اسب بخار، با راننده٤٠٠ماشين لوله گذار ( ساید بوم )، به قدرت حدود ٢٧٠١٠١٠٦

١،٦٥٦،٧٢٩دستگاه/ساعت  اسب بخار، با راننده٣٥٠ماشين لوله گذار ( ساید بوم )، به قدرت حدود ٢٧٠١٠١٠٧

١١٧،٩٦٧دستگاه/ساعت  ميليمتر٤٥٠ماشين ثابت نوار پيچ لوله،تا قطر بيش از ٢٧٠١٠٣٠١

١٤٥،٣٢٦دستگاه/ساعت  ميليمتر٤٥٠ماشين ثابت نوار پيچ لوله،با قطر بيش از ٢٧٠١٠٣٠٢

٨٧،٣٧١دستگاه/ساعت دستگاه دستی نوار پيچی سرد٢٧٠١٠٣٠٣

٦٦،٥١٣دستگاه/ساعت  اینچ٦-٤ماشين لوله خم کن دستی،برای لوله های ٢٧٠١٠٥٠١

٤٤٢،٦٦٢دستگاه/ساعت  اینچ١٦-٨ماشين لوله خم کن،برای لوله های ٢٧٠١٠٥٠٢

٧٧٥،١٨٤دستگاه/ساعت  اینچ٣٠-١٨ماشين لوله خم کن،برای لوله های ٢٧٠١٠٥٠٣

٩٦٨،٤٥٦دستگاه/ساعت  اینچ٤٢-٣٢ماشين لوله خم کن،برای لوله های ٢٧٠١٠٥٠٤

١،٠٥١،٥٨٨دستگاه/ساعت  اینچ٤٨-٤٤ماشين لوله خم کن،برای لوله های ٢٧٠١٠٥٠٥

١،٢١٧،٨٤٨دستگاه/ساعت  اینچ٦٠-٥٠ماشين لوله خم کن،برای لوله های ٢٧٠١٠٥٠٦

٢٤٦،١٦٩دستگاه/ساعت  اینچ٨-٤ماشين نوارپيچ سرد،برای لوله های ٢٧٠١٠٦٠١

٣٣٤،٠٥٨دستگاه/ساعت  اینچ١٦-١٠ماشين نوارپيچ سرد،برای لوله های ٢٧٠١٠٦٠٢

٤١١،٠٥١دستگاه/ساعت  اینچ٢٦-١٨ماشين نوارپيچ سرد،برای لوله های ٢٧٠١٠٦٠٣
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٤٩٨،١٥٨دستگاه/ساعت  اینچ٣٠-٢٨ماشين نوارپيچ سرد،برای لوله های ٢٧٠١٠٦٠٤

٥٨٦،٨٩٦دستگاه/ساعت  اینچ٣٦-٣٢ماشين نوارپيچ سرد،برای لوله های ٢٧٠١٠٦٠٥

٧٠٣،٣٩٣دستگاه/ساعت  اینچ٤٢-٣٨ماشين نوارپيچ سرد،برای لوله های ٢٧٠١٠٦٠٦

٨٧٩،٢٤٦دستگاه/ساعت  اینچ٤٨-٤٤ماشين نوارپيچ سرد،برای لوله های ٢٧٠١٠٦٠٧

١،٠٥٤،٩٨٥دستگاه/ساعت  اینچ٥٦-٥٠ماشين نوارپيچ سرد،برای لوله های ٢٧٠١٠٦٠٨

٣٢٢،٣٥١دستگاه/ساعت  اینچ٨-٤ماشين نوارپيچ گرم،برای لوله های ٢٧٠١٠٧٠١

٣٨٠،٢٦٨دستگاه/ساعت  اینچ١٢-١٠ماشين نوارپيچ گرم،برای لوله های ٢٧٠١٠٧٠٢

٤٦٨،٨٦٣دستگاه/ساعت  اینچ٢٠-١٤ماشين نوارپيچ گرم،برای لوله های ٢٧٠١٠٧٠٣

٥٥٦،١٢٠دستگاه/ساعت  اینچ٢٦-٢٢ماشين نوارپيچ گرم،برای لوله های ٢٧٠١٠٧٠٤

٦٤٤،٧٠٢دستگاه/ساعت  اینچ٣٠-٢٨ماشين نوارپيچ گرم،برای لوله های ٢٧٠١٠٧٠٥

٧٠٣،٣٩٣دستگاه/ساعت  اینچ٣٦-٣٢ماشين نوارپيچ گرم،برای لوله های ٢٧٠١٠٧٠٦

٨١٩،٨٩١دستگاه/ساعت  اینچ٤٢-٣٨ماشين نوارپيچ گرم،برای لوله های ٢٧٠١٠٧٠٧

٩٩٥،٧٤٣دستگاه/ساعت  اینچ٥٠-٤٤ماشين نوارپيچ گرم،برای لوله های ٢٧٠١٠٧٠٨

١،١٧١،٥٨٧دستگاه/ساعت  اینچ٥٦-٥٢ماشين نوارپيچ گرم،برای لوله های ٢٧٠١٠٧٠٩

٢٤٣،١٠٤دستگاه/ساعت  اینچ٨-٤ماشين تميزکن و اندودآستر ( زنگ و رنگ )،برای لوله های ٢٧٠١٠٨٠١

٣٢٤،١٤٠دستگاه/ساعت  اینچ١٦-١٠ماشين تميزکن و اندودآستر ( زنگ و رنگ )،برای لوله های ٢٧٠١٠٨٠٢

٤٠٥،١٧٣دستگاه/ساعت  اینچ٢٦-١٨ماشين تميزکن و اندودآستر ( زنگ و رنگ )،برای لوله های ٢٧٠١٠٨٠٣

٤٨٦،٢٠٨دستگاه/ساعت  اینچ٣٠-٢٨ماشين تميزکن و اندودآستر ( زنگ و رنگ )،برای لوله های ٢٧٠١٠٨٠٤

٥٩٣،٥٨٠دستگاه/ساعت  اینچ٣٦-٣٢ماشين تميزکن و اندودآستر ( زنگ و رنگ )،برای لوله های ٢٧٠١٠٨٠٥

٧٠٠،٩٤٥دستگاه/ساعت  اینچ٤٢-٣٨ماشين تميزکن و اندودآستر ( زنگ و رنگ ) ،برای لوله های ٢٧٠١٠٨٠٦

٨١٠،٣٤٥دستگاه/ساعت  اینچ٤٨-٤٤ماشين تميزکن و اندودآستر ( زنگ و رنگ )،برای لوله های ٢٧٠١٠٨٠٧

٩٧٢،٤١٤دستگاه/ساعت  اینچ٥٦-٥٠ماشين تميزکن و اندودآستر ( زنگ و رنگ )،برای لوله های ٢٧٠١٠٨٠٨

٢،٠٩٠،٢٤٩دستگاه/ساعت  ميليمتر٥٠٠دستگاه اندود سيمانی لوله های آب به قطر کمتر از ٢٧٠١٠٨٠٩

٢،٧٦٦،٥٠٦دستگاه/ساعت  ميليمتر و باالتر٥٠٠دستگاه اندود سيمانی لوله های آب به قطر ٢٧٠١٠٨١٠

٣٣٤،٨٦٤دستگاه/ساعت دستگاه اندود داخلی اتصاالت لوله٢٧٠١٠٨١١

٤١١،٧٨٦دستگاه/ساعت  اینچ١٢-٤ ) دیزلی،برای لوله Boring Machineماشين سوراخ کن ( ٢٧٠١٠٩٠١

٥٢٨،٤٨٧دستگاه/ساعت  اینچ٣٠-١٤ ) دیزلی،برای لوله Boring Machineماشين سوراخ کن( ٢٧٠١٠٩٠٢

٧٠٤،٦٤٨دستگاه/ساعت  اینچ٤٠-٣٢ ) دیزلی،برای لوله Boring Machineماشين سوراخ کن ( ٢٧٠١٠٩٠٣

٩٩٧،٥٢٢دستگاه/ساعت  اینچ٥٦-٤٢ ) دیزلی،برای لوله Boring Machineماشين سوراخ کن ( ٢٧٠١٠٩٠٤

٢٩،٠٩٧دستگاه/ساعت  اینچ١٢-٤قرقره لوله گير ( کرادل )، برای لوله ٢٧٠١١٠٠١

٤٩،١١٠دستگاه/ساعت  اینچ٢٦-١٤قرقره لوله گير ( کرادل )، برای لوله ٢٧٠١١٠٠٢

٦٩،١١١دستگاه/ساعت  اینچ٣٦-٢٨قرقره لوله گير ( کرادل )، برای لوله ٢٧٠١١٠٠٣

٧٨،٢٠٧دستگاه/ساعت  اینچ٤٢-٣٨قرقره لوله گير ( کرادل )، برای لوله ٢٧٠١١٠٠٤

٨٧،٢٩٤دستگاه/ساعت  اینچ٤٨-٤٤قرقره لوله گير ( کرادل )، برای لوله ٢٧٠١١٠٠٥

٩٨،٢١١دستگاه/ساعت  اینچ٥٦-٥٢قرقره لوله گير ( کرادل )، برای لوله ٢٧٠١١٠٠٦

٦٥،٤٧٢دستگاه/ساعت  اینچ١٠-٨ ) برای لولهInternal clampsگيره داخلی ( ٢٧٠١١١٠١

٩٨،٢١١دستگاه/ساعت  اینچ١٢-١٤ ) برای لولهInternal clampsگيره داخلی ( ٢٧٠١١١٠٢
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١٢٧،٣٠٨دستگاه/ساعت  اینچ١٨-١٦ ) برای لولهInternal clampsگيره داخلی ( ٢٧٠١١١٠٣

١٥٦،٤٠٦دستگاه/ساعت  اینچ٢٢ -٢٠ ) برای لوله Internal clamps Motorizedگيره داخلی موتوری ( ٢٧٠١١١٠٤

١٩٤،٦٠١دستگاه/ساعت  اینچ٢٦ -٢٤ ) برای لوله Internal clamps Motorizedگيره داخلی موتوری ( ٢٧٠١١١٠٥

٢١٨،٢٤٢دستگاه/ساعت  اینچ٣٢-٢٨ ) برای لوله Internal clamps Motorizedگيره داخلی موتوری ( ٢٧٠١١١٠٦

٢٤٣،٧٠٣دستگاه/ساعت  اینچ٤٢-٣٤  ) برای لوله Internal clamps Motorizedگيره داخلی موتوری ( ٢٧٠١١١٠٧

٢٦٧،٣٤٣دستگاه/ساعت  اینچ٤٨-٤٤ ) برای لوله Internal clamps Motorizedگيره داخلی موتوری ( ٢٧٠١١١٠٨

٣٠٠،٠٨٠دستگاه/ساعت   اینچ٥٦-٥٢ ) برای لوله Clamps Internal Motorizedگيره داخلی موتوری ( ٢٧٠١١١٠٩

٢١،٨٣٠دستگاه/ساعت  اینچ٦گيره خارجی برای لوله های تا قطر ٢٧٠١١٢٠١

٢٩،٠٩٧دستگاه/ساعت  اینچ١٢ تا ٨گيره خارجی برای لوله های به قطر ٢٧٠١١٢٠٢

٣٦،٣٧٥دستگاه/ساعت  اینچ٢٠ تا ١٤گيره خارجی برای لوله های به قطر ٢٧٠١١٢٠٣

٤٣،٦٤٥دستگاه/ساعت  اینچ٣٠ تا ٢٢گيره خارجی برای لوله های به قطر ٢٧٠١١٢٠٤

٥٠،٩٢٠دستگاه/ساعت  اینچ٥٦ تا ٣٢گيره خارجی برای لوله های به قطر ٢٧٠١١٢٠٥

١٤،٦٧٤دستگاه/ساعت ماشين پرداخت دستی برقی٢٧٠١١٣٠١

٤٧،٧٠٩دستگاه/ساعت  اینچ به باال٤ماشين برش سرد لوله از ٢٧٠١١٤٠١

١،٠٧٥،٣٤٣دستگاه/ساعت  اسب بخارشامل ژنراتور٢٠٠پی ولدر با کشنده چرخ زنجيری،به قدرت حدود ٢٧٠١١٥٠١

٨٠،٧٤٤دستگاه/ساعت   )Detector Holidayدستگاه منفذیاب عایق ( ٢٧٠١١٦٠١

٢٣٤،٦٧١دستگاه/ساعت  تن٢/٥ بشکه ای با تریلر مربوط،به ظرفيت ١٠دیگ قير ٢٧٠١١٦٠٢

٤٤٠،٠١٦دستگاه/ساعت  تن٥ بشکه ای با تریلر مربوط،به ظرفيت ٢٣دیگ قير ٢٧٠١١٦٠٣

٦٤٤،٧٣٠دستگاه/ساعت  تن٧ بشکه ای با تریلر مربوط،به ظرفيت ٣٠دیگ قير ٢٧٠١١٦٠٤

٨،٢٩٠دستگاه/ساعت  درجه سانتيگراد٥٠٠ثبات درجه حرارت قابل حمل تا ٢٧٠١١٧٠١

١٤،٤١٥دستگاه/ساعت  )٢٠٠٠ P.S.I بار ( ١٣٥ثبات ميزان فشار قابل حمل تا حدود٢٧٠١١٨٠١

٨،٢٩٠دستگاه/ساعت  )٥٠٠ P.S.I بار ( ٣٤ثبات ميزان فشار قابل حمل تا حدود ٢٧٠١١٨٠٢

١٢،٤٤٤دستگاه/ساعت  )٢٠٠٠ P.S.I بار ( ١٣٥فشارسنج وزنه ای قابل حمل،تا ٢٧٠١١٩٠١

٦،٨٤٢دستگاه/ساعت  )٥٠٠ P.S.I بار ( ٣٤فشارسنج وزنه ای قابل حمل،تا ٢٧٠١١٩٠٢

٤٣،٢٥٦دستگاه/ساعت دستگاه آزمایش خالء کف مخازن٢٧٠١٢٢٠١

١٧،٤٧٥دستگاه/ساعت عيب یاب عایق لوله ( هاليدی تست )٢٧٠١٢٤٠١

١١١،٧٤١دستگاه/ساعت دستگاه تزریق پی-یو٢٧٠١٢٦٠١

٢٩٢،٨٧٦دستگاه/ساعت دستگاه تنش زدایی یک کاناله٢٧٠١٢٧٠١

٥٨٣،٥٥٠دستگاه/ساعت دستگاه تنش زدایی دو کاناله٢٧٠١٢٧٠٢

٨٧٤،٢١٦دستگاه/ساعت دستگاه تنش زدایی سه کاناله٢٧٠١٢٧٠٣

١،١٦٤،٨٩١دستگاه/ساعت دستگاه تنش زدایی چهار کاناله٢٧٠١٢٧٠٤

١،٧٤٨،٤٤١دستگاه/ساعت دستگاه تنش زدایی شش کاناله٢٧٠١٢٧٠٥

١،٣٩٨،٣٠٤دستگاه/ساعت تجهيزات کامل اسيدشویی٢٧٠١٢٨٠١

٤٠٥،١٧٤دستگاه/ساعت چشمه اشعه پرتونگاری٢٧٠١٢٩٠١

گروه دستگاه ها و ماشين آالت تميز کاری و زنگ زدایی٢٧٠٢

٢١٧،٨٠٦دستگاه/ساعت  کيلوگرم با شيلنگ و نازل٥٠٠دیگ و مخزن ماسه پاشی،به ظرفيت حدود ٢٧٠٢٠١٠١

٨٧٤،٤٢٠دستگاه/ساعت دستگاه کامل شات بالست٢٧٠٢٠٢٠١
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گروه دستگاه ها و ماشين آالت تميز کاری و زنگ زدایی٢٧٠٢

٢٨،٧٤٤دستگاه/ساعت دستگاه سند بالست٢٧٠٢٠٣٠١

١٢،٤٨٨،٤٣٨عدد نازل سند بالست٢٧٠٢٠٤٠١

گروه وسایل فلزکاری، خم و برش ميلگرد و ورق٢٨٠٤

٧٦،٠٠٠عدد سنگ ساب آهن٢٨٠٤٠٧٠١

گروه ابزارهای بنایی٢٨٠٧

٢٥٠،٨٠٠عدد بيل٢٨٠٧٠١٠١

٧١،٦٨٨عدد سطل آهنی٢٨٠٧٠٥٠١

١،٥٩٦،٠٠٠دستگاه فرگون٢٨٠٧٠٦٠١

٢٨٨،٨٠٠عدد کلنگ دو سر٢٨٠٧٠٧٠١

٢٠٢،٦٦٦عدد کلنگ یک سر٢٨٠٧٠٧٠٢

١٦٦،٧٦٧عدد سرند با قاب چوبی٢٨٠٧٠٨٠١

١٠١،٥١٠عدد سنگ برای برش بتن٢٨٠٧١٦٠١

گروه وسایل نقاشی٢٨٠٨

٣٥،٨٤٤ورق ١٥*٢٥سمباده زبر ٢٨٠٨٠٢٠١

٨٨،٥٨٧عدد برس سيمی تخت٢٨٠٨٠٩٠١

١٠٨،٧٦١عدد برس کاسه ای برای زدودن زنگ٢٨٠٨٠٩٠٢

گروه ویبراتورها٢٨١٠

٤٢،٤٧٧دستگاه/ساعت ویبراتور دیزلی٢٨١٠٠١٠١

٣٢،٦٧٥دستگاه/ساعت ویبراتور بنزینی٢٨١٠٠٢٠١

گروه چکش های حفاری٢٨١١

١٦،٨٠٤دستگاه/ساعت  کيلوگرمی٣٢چکش دژبر ٢٨١١٠١٠١

١٣،٨٧٤دستگاه/ساعت  کيلوگرمی٢٤چکش دژبر ٢٨١١٠١٠٢

١١،٦٨٠دستگاه/ساعت  کيلوگرم١٧چکش حفاری حدود ٢٨١١٠١٠٣

٣٥١،٣٠٢دستگاه/ساعت  کيلوگرم بر سانتيمتر مربع١٤٠ تا ١٢٠چکش هيدروليکی با فشار گاز ٢٨١١٠٢٠١

گروه جک ها٢٨١٥

٤٧٤،٤٤٠دستگاه/ساعت جک،برای کشيدن کابل تيرهای بتنی٢٨١٥٠١٠٣

گروه کاروان٢٨١٨

٥٢،٢٣٤دستگاه/ساعت کاروان مخصوص آزمایش هيدرواستاتيک خط لوله با کليه لوازم و وسائل مربوط٢٨١٨٠١٠١

گروه تجهيزات آزمایش های فيزیکی و شيميایی ژئوتکنيک٢٨٢١

١١٣،٩٠٧دستگاه/ساعت  اینچ٥٦ تا ٣٠تست هدر از ٢٨٢١٠٦٠١

گروه دستگاه ها و وسایل رادیوگرافی٢٨٢٢

١٢٠،٤٣٩دستگاه/ساعت دستگاه کامل رادیوگرافی از خارج لوله،برای قطرهای مختلف٢٨٢٢٠١٠١

٢١٢،٩٥٦دستگاه/ساعت  اینچ١٨ تا ٦کرالر برای رادیوگرافی از داخل لوله برای لوله های به قطر نامی ٢٨٢٢٠٢٠١

٢٣٣،٩٠٥دستگاه/ساعت  اینچ٢٠کرالر برای رادیوگرافی از داخل لوله برای لوله های به قطر نامی ٢٨٢٢٠٢٠٢

گروه دستگاه های نقشه برداری و پهپاد٢٨٢٣

٢٢



١٣٩٨نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت سال 

وزارت نفت
معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

ماشين آالت

(قيمت (ريالواحدشرحرديف

گروه دستگاه های نقشه برداری و پهپاد٢٨٢٣

٩٩،٦٦٩دستگاه/ساعت دوربين توتال استيشن نقشه برداری ٢٨٢٣٠٤٠٧

١٥٦،٥١٧دستگاه/ساعت   مولتي فرآانس با قابليت وصل به سامانه شميمGPSدستگاه٢٨٢٣٠٤٠٨

١،٩٧٦،٠٦١دستگاه/ساعت  مدل درنا با اپراتورRTKپهباد ٢٨٢٣٠٤١٠

٤٨،٤٠٥نفر/ساعت دستگاه آشکارسازفلزی٢٨٢٣٠٤١١

٤٤٣،٦٣٩دستگاه/ساعت GPRدستگاه آشکارساز پلي اتيلن ٢٨٢٣٠٤١٢

گروه متفرقه٢٨٩٩

٣٤٨،٧٢٦دستگاه/ساعت چکش هيدروليکی٢٨٩٩٠٣٠١

٣٣،٠٩٤،٠٨٢عدد تی فور٢٨٩٩٠٩٠١

٢،٥٨٣،٥٠٢دستگاه چراغ کوره ای٢٨٩٩١٠٠١

١٥،٧٥٠کيلوگرم طناب پالستيکی٢٨٩٩١٣٠١

١٠،٠٠٠ليتر روغن قالب بندی٢٨٩٩١٤٠١

٣٨،٥٠٠متر مربع داربست فلزی٢٨٩٩٢٤٠١

١٤٣،٧٥٩عدد  ليتری اکسيژن٤٠بهای پر کردن کپسول ٢٨٩٩٢٧٠١

٢٩،٨٦٣عدد  کيلویی بوتان و پروپان١١بهای پر کردن کپسول ٢٨٩٩٢٧٠٢

٢٣



١٣٩٨نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت سال 

وزارت نفت
معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

مصالح

 مصالح  فصل سوم 

مقدمه :

های درج شده در این فصل ، نرخ مصالح در محل درب کارخانه یا محل تحویل است . ١ .  نرخ

٢ .  برای تبدیل واحد اقالمی از مصالح سنگی شامل شن و ماسه بتن و بنایی ، مصالح سنگی اساس و زیراساس که واحد فروش آنها تن است ، به متر
مکعب ، از اعداد  زیر به عنوان وزن مخصوص استفاده  شده است .

ماسه شسته                                          ١/٧٥                      تن / متر مکعب
شن شسته                                            ١/٥٠                      تن / متر مکعب
مصالح سنگی اساس                                ١/٦٥                      تن / متر مکعب
مصالح سنگی زیراساس                            ١/٦٥                      تن / متر مکعب
سنگ قلوه                                             ١/٣٠                      تن / متر مکعب
شن و ماسه رودخانه ای ( توونان)               ١/٧٠                      تن / متر مکعب

٢٤



١٣٩٨نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت سال 

وزارت نفت
معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

مصالح

(قيمت (ريالواحدشرحرديف

گروه آب٣١٠١

٣٥،٠٠٠متر مکعب آب لوله کشی شهری٣١٠١٠١٠١

١،٧٦٣متر مکعب آب رودخانه٣١٠١٠٢٠١

١٣،٤٤٩متر مکعب آب چاه و قنات٣١٠١٠٣٠١

گروه خاک٣١٠٢

١٨٠،٠٠٠متر مکعب خاک رس طبيعی٣١٠٢٠١٠١

٢٢٤،٠٠٠متر مکعب خاک زراعتی نباتی٣١٠٢٠٢٠١

٢٨٨،٠٠٠متر مکعب خاک زراعتی درجه یک٣١٠٢٠٢٠٢

٧٦،٤٤٥متر مکعب خاک شن دار٣١٠٢٠٦٠١

گروه مصالح سنگی بتن و بنایی٣١٠٣

١٣٩،٤٦٠متر مکعب ماسه بادی٣١٠٣٠١٠١

٤٥،٠٩٢متر مکعب ماسه بادی (توليد کارگاه)٣١٠٣٠١٠٢

١٤٦،٤٣٣متر مکعب ماسه مخصوص اندود سيمانی داخل لوله٣١٠٣٠١٠٣

١٣٩،٤٦٠متر مکعب ماسه خاکدار (ماسه کفی)٣١٠٣٠٢٠١

٢٤٢،٠٦٠متر مکعب ماسه شسته٣١٠٣٠٢٠٢

٢٧٨،٨٧٥متر مکعب ماسه شسته دانه بندی شده٣١٠٣٠٢٠٣

٢٥٠،٠٠٠متر مکعب ماسه شسته دانه بندی شده (توليد کارگاه)٣١٠٣٠٣٠١

٢٦٥،٣٧٣متر مکعب ماسه شسته دانه بندی شده تهيه شده از سنگ کوهی توليد کارگاه٣١٠٣٠٣٠٢

١٧١،٦٣٣متر مکعب شن طبيعی٣١٠٣٠٤٠١

١٩٠،٠٠٠متر مکعب  ميليمتر٤/٧٥شن شسته دانه بندی شده ٣١٠٣٠٥٠١

١٩٠،٠٠٠متر مکعب  ميليمتر٩/٥شن شسته دانه بندی شده ٣١٠٣٠٥٠٢

١٩٠،٠٠٠متر مکعب  ميليمتر١٢/٥شن شسته دانه بندی شده ٣١٠٣٠٥٠٣

١٩٠،٠٠٠متر مکعب ميليمتر١٩شن شسته دانه بندی شده ٣١٠٣٠٥٠٤

١٩٠،٠٠٠متر مکعب  ميليمتر٢٥شن شسته دانه بندی شده ٣١٠٣٠٥٠٥

١٨٠،٠٠٠متر مکعب  ميليمتر (توليد کارگاه)١٢/٥شن شسته دانه بندی شده ٣١٠٣٠٦٠٢

١٨٠،٠٠٠متر مکعب  ميليمتر توليد کارگاه١٩شن شسته دانه بندی شده ٣١٠٣٠٦٠٣

١٨٠،٠٠٠متر مکعب  ميليمتر (توليد کارگاه)٢٥شن شسته دانه بندی شده ٣١٠٣٠٦٠٤

١٨٧،٢٠٠متر مکعب  ميليمتر تهيه شده از سنگ کوهی توليد٢٥شن شسته دانه بندی شده ٣١٠٣٠٦٠٨

٢٠٠،٠٠٠متر مکعب شن تهيه شده از سنگ کوهی٣١٠٣٠٦٠٩

١٤٤،٤٠٠متر مکعب سنگ قلوه٣١٠٣٠٧٠١

٤١،٢٦٤متر مکعب سنگ قلوه توليد کارگاه٣١٠٣٠٧٠٢

١١٣،٠٠٠متر مکعب مخلوط شن و ماسه رودخانه ای (تونان)٣١٠٣٠٨٠١

٦،٠٠٠متر مکعب ارزش قبل از استخراج مصالح رودخانه ای٣١٠٣٠٩٠١

گروه مصالح سنگی زیراساس، اساس و آسفالت٣١٠٤

١٥٠،٠٠٠متر مکعب ٥٠مصالح زیر اساس، تهيه شده از مصالح رودخانه ای، با دانه بندی صفر تا ٣١٠٤٠١٠١

١٥٥،٠٠٠متر مکعب مصالح زیر اساس، تهيه شده از مصالح رودخانه ای، با دانه بندی صفر تا٣١٠٤٠١٠٢

١٥٥،٠٠٠متر مکعب ٢٥مصالح زیر اساس، تهيه شده از مصالح رودخانه ای، با دانه بندی صفر تا ٣١٠٤٠١٠٣

٢١٠،٠٠٠متر مکعب  درصد، تهيه شده از مصالح رودخانه ای، با٥٠مصالح اساس با شکستگی ٣١٠٤٠٢٠٢

٢٥



١٣٩٨نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت سال 

وزارت نفت
معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

مصالح

(قيمت (ريالواحدشرحرديف

گروه مصالح سنگی زیراساس، اساس و آسفالت٣١٠٤

٥٦،٦٠٠متر مکعب مصالح روسرندی٣١٠٤١٢٠١

گروه سنگ های ریشه دار٣١٠٥

٣،٨٠٠متر مکعب ارزش سنگ الشه قبل از استخراج ٣١٠٥٠١٠١

٢٨٥،٠٠٠متر مکعب سنگ الشه بنایی٣١٠٥٠٢٠١

٢٧٥،٠٠٠متر مکعب سنگ الشه بنایی توليد کارگاه٣١٠٥٠٢٠٢

٥١٠،٦٣٨متر مکعب سنگ الشه قواره شده چهار گوش٣١٠٥٠٤٠١

٦٤٦،٧٧٤متر مکعب سنگ الشه قواره شده چهارگوش توليد کارگاه٣١٠٥٠٤٠٢

٣٨٠،٨٠٢متر مربع ١٥ × ٣٠سنگ پالک بادبر از تراورتن قرمز اصفهان و یا تراورتن سفيد به ابعاد ٣١٠٥٠٥٠١

٦٨١،٤٥٣متر مکعب سنگ بادبر توليد کارگاه٣١٠٥٠٥٠٢

گروه سنگ های تخت (پالک)٣١٠٦

٨٩٧،٠٠٠تن سنگ الشه تراورتن برای فرش کف٣١٠٦٠٩٠١

٨٠٠،٠٠٠تن پودر سنگ معمولی٣١٠٦١١٠١

گروه پوکه ها٣١٠٧

٣٠٠،٠٠٠متر مکعب پوکه معدنی٣١٠٧٠٢٠١

گروه سيمان٣١٠٨

١،٦٧٨،٠٠٠تن سيمان پرتلند نوع یک (سيمان معمولی) پاکتی٣١٠٨٠١٠١

١،٣٤٠،٠٠٠تن سيمان پرتلند نوع یک (سيمان معمولی) فله٣١٠٨٠١٠٢

١،٤٧٥،٢٠٠تن  (سيمان معمولی) پاکتی و فله١سيمان پرتلند نوع ٣١٠٨٠١٠٣

١،٦٦٨،٠٠٠تن سيمان پرتلند نوع دو (متوسط پاکتی)٣١٠٨٠٢٠١

١،٣٣٠،٠٠٠تن سيمان پرتلند نوع دو (متوسط فله)٣١٠٨٠٢٠٢

١،٤٦٥،٢٠٠تن  (متوسط) پاکتی و فله٢سيمان پرتلند نوع ٣١٠٨٠٢٠٣

١،٦٧٨،٠٠٠تن  (ضد سولفات) پاکتی٥سيمان پرتلند نوع ٣١٠٨٠٥٠١

١،٣٤٠،٠٠٠تن  (ضد سولفات) فله٥سيمان پرتلند نوع ٣١٠٨٠٥٠٢

١،٤٧٥،٢٠٠تن  (ضد سولفات) پاکتی و فله٥سيمان پرتلند نوع ٣١٠٨٠٥٠٣

٢،٨٢٠،٠٠٠تن سيمان سفيد پاکتی٣١٠٨٠٨٠١

١٠،١٧٢،٥٩١تن سيمان نسوز٣١٠٨٠٩٠١

١،٢٨٠،٠٠٠تن سيمان پوزوالنی٣١٠٨١٠٠١

٢،٧٥٧،٠٧٠تن سيمان ریز دانه٣١٠٨١١٠١

گروه آهک٣١٠٩

١،٠٢٧،٥٠٠تن کلوخه آهک زنده (سنگ آهک پخته)٣١٠٩٠١٠١

گروه گچ٣١١٠

٥٧٧،٩٨٢تن گچ پاکتی٣١١٠٠١٠١

١،٧٧٣،٧٠٠تن گچ درزگيری یا گچ بتن (گيبتون)٣١١٠٠١٠٣

گروه قطعات پيش ساخته گچی٣١١١

١٤٠،٠٠٠متر مربع  سانتيمتر١٢/٥صفحات روکش دار گچی به ضخامت ٣١١١٠٢٠١

٦٠،٠٠٠متر مربع قالب فلزی تيرچه بتنی٣١١١٠٣٠١

٢٦



١٣٩٨نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت سال 

وزارت نفت
معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

مصالح

(قيمت (ريالواحدشرحرديف

گروه آجر و سفال٣١١٢

١،٣٩٩قالب آجر فشاری٣١١٢٠١٠١

١،٩٠٠قالب ١٠ ×٢٠ ×٢٠بلوک سفالی آجر تيغه به ابعاد ٣١١٢٠٦٠١

٢،٢٨٨قالب ٢٠ ×٢٠× ١٠بلوک سفالی اجر تيغه به ابعاد ٣١١٢٠٦٠٢

١٠،٤٩٠قالب ٤٠×٢٥× ١٦بلوک سفالی سقفی به ابعاد ٣١١٢٠٧٠٢

١٢،٦٦٧قالب ٤٠×٢٥× ٢٠بلوک سفالی سقفی به ابعاد ٣١١٢٠٧٠٣

١٣،٦٦٧قالب ٤٠×٢٥× ٢٥بلوک سفالی سقفی به ابعاد ٣١١٢٠٧٠٤

١٥،١٤٧قالب ٤٠×٢٥× ٢٨بلوک سفالی سقفی به ابعاد ٣١١٢٠٧٠٥

١،٣٠٠قالب ٢٥ ×١٣× ٤/٥سفال کفشک فوندوله به ابعاد ٣١١٢٠٨٠١

٢٢٨،٠٠٠متر طول کول سفالی٣١١٢١٠٠١

گروه مواد افزودنی بتن٣١١٣

١٨٢،١١٣کيلوگرم ماده شيميایی کف زابرای مصرف در بتن سبک٣١١٣٠١٠١

٦٠،٠٠٠کيلوگرم تسریع کننده گيرش بتن بدون کلرور٣١١٣٠٣٠٢

٥٠،٠٠٠کيلوگرم مواد شيميایی هوازا حباب هوازا٣١١٣١٠٠١

١٦،٠٨٩کيلوگرم فيبر پليمری٣١١٣١١٠٢

١١٥،٠٠٠کيلوگرم فوق روان کننده٣١١٣١١٠٣

١٠٢،٨٥٠کيلوگرم ماده منبسط کننده بتن٣١١٣١٢٠١

گروه مالت ها٣١١٤

١،١٨١،٤٣١متر مکعب ١:٦مالت ماسه سيمان ٣١١٤٠١٠١

١،٢٣٢،٦٢٣متر مکعب ١:٥مالت ماسه سيمان ٣١١٤٠١٠٢

١،٣٣٠،٩٣١متر مکعب ١:٤مالت ماسه سيمان ٣١١٤٠١٠٣

١،٣٠٠،٠٠٠متر مکعب ١:٣مالت ماسه سيمان ٣١١٤٠١٠٤

١،٤٠١،٨٠٦متر مکعب ١:٤مالت ماسه بادی و سيمان ٣١١٤٠٤٠١

١،١٩٢،٩٣٥متر مکعب  با ماسه بادی توليد کارگاه١:٤مالت ماسه بادی و سيمان ٣١١٤٠٤٠٢

١،٨٢٤،٥٢٧متر مکعب مالت سيمان سفيد و پودر سنگ با آب کم٣١١٤٠٦٠٦

١،٠٧٤،١٤٧متر مکعب ٤ . ١دوغاب ماسه سيمان ٣١١٤٠٧٠١

٩٨١،٢٩١متر مکعب ٥ ٠ ١دوغاب ماسه سيمان ٣١١٤٠٧٠٢

١،٦٧٤،٣٩٨متر مکعب دوغاب سيمان و خاک سنگ٣١١٤٠٧٠٥

١،٨٢٦،١٣٩متر مکعب ١ ٠ ٥دوغاب سيمان سفيد و خاک سنگ ٣١١٤٠٧٠٦

٢،٤٥٢،٤٧٠متر مکعب ١ ٠ ٤دوغاب سيمان سفيد و پودر سنگ ٣١١٤٠٧٠٧

٩٦٧،٣١٣متر مکعب دوغاب سيمان معمولی٣١١٤٠٧٠٨

١،٢٧٧،٣٣٥متر مکعب دوغاب گچ٣١١٤٠٨٠١

١،٠٩٩،٨٤١متر مکعب  با ماسه توليد کارگاه١:٥مالت ماسه سيمان ٣١١٤١٢٠٢

١،١٩٦،٨٩١متر مکعب  با ماسه توليد کارگاه١:٤مالت ماسه سيمان ٣١١٤١٢٠٣

١،٣١٩،٧٧٨متر مکعب  با ماسه توليد کارگاه١:٣مالت ماسه سيمان ٣١١٤١٢٠٤

گروه قطعات پيش ساخته سيمانی و بتنی٣١١٥

٣،٥٦٠قالب آجر بتنی به ابعاد آجر فشاری٣١١٥٠١٠١

١٠،٠٠٠قالب ٤٠ ×٢٠ × ١٠بلوک سيمانی دیواری به ابعاد ٣١١٥٠٣٠١

٢٧



١٣٩٨نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت سال 

وزارت نفت
معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

مصالح

(قيمت (ريالواحدشرحرديف

گروه قطعات پيش ساخته سيمانی و بتنی٣١١٥

١٣،٠٠٠قالب ٤٠ × ٢٠ × ٢٠بلوک سيمانی دیواری به ابعاد ٣١١٥٠٣٠٦

٩،٠٦٨قالب ٤٠ × ٢٠ × ١٦٠بلوک سيمانی دیواری به ابعاد ٣١١٥٠٤٠١

١١،٣٣٥قالب ٤٠ × ٢٠ × ٢٠بلوک سيمانی دیواری به ابعاد ٣١١٥٠٤٠٢

١٤،١٦٩قالب ٤٠ × ٢٠ × ٢٥٠بلوک سيمانی دیواری به ابعاد ٣١١٥٠٤٠٣

١٤،١٦٩قالب ٥٠× ٢٠ × ٢٠بلوک سيمانی دیواری به ابعاد ٣١١٥٠٤٠٦

١٧،٧٦٧قالب ٥٠× ٢٥× ٢٠بلوک سيمانی دیواری به ابعاد ٣١١٥٠٤٠٧

١١،٩٠٠قالب ٤٠ × ٢٠ × ١٠بلوک سيمانی دیواری  کف پر به ابعاد ٣١١٥٠٥٠١

١٥،٤٠٠قالب ٤٠ × ٢٠ × ٢٠بلوک سيمانی دیواری  کف پر به ابعاد ٣١١٥٠٥٠٤

٣٠٠،٠٠٠متر مربع کفپوش بتونی٣١١٥٠٩٠١

٣٣٩،٢٢٠متر مربع کفپوش بتونی رنگی٣١١٥٠٩٠٢

٢٧،٨٤٠قالب ٦٠×٢٥×١٠بلوک سيمانی سبک به ابعاد ٣١١٥١٠٠١

٣٧،١٢٥قالب ٦٠×٢٥×١٥بلوک سيمانی سبک به ابعاد ٣١١٥١٠٠٢

٥٣،٧٦٤قالب ٦٠×٢٥×٢٠بلوک سيمانی سبک به ابعاد ٣١١٥١٠٠٣

٦٠،٠٠٠قالب ٦٠×٢٥×٢٥بلوک سيمانی سبک به ابعاد ٣١١٥١٠٠٤

٧٤،٢٥٠قالب ٦٠×٢٥×٣٠بلوک سيمانی سبک به ابعاد ٣١١٥١٠٠٥

گروه بتن ساخته شده٣١١٦

١،٣٠٥،٠٠٠متر مکعب  کيلو سيمان توليد کارگاه به وسيله بتونير٤٠٠بتن با عيار ٣١١٦٠٢٠٦

گروه بتن آسفالتی ساخته شده٣١١٧

٣،٨٠٠،٠٠٠تن آسفالت قشر رویه (توپکا) با سنگ شکسته از مصالح رودخانه ای، با دانه٣١١٧٠١٠١

٣،٦٠٠،٠٠٠تن آسفالت قشر رویه (توپکا) با سنگ شکسته از مصالح رودخانه ای، با دانه٣١١٧٠١٠٢

٣،٥٠٠،٠٠٠تن آسفالت قشرآستر (بيندر) با سنگ شکسته از مصالح رودخانه ای با دانه٣١١٧٠٢٠١

٣،٣٠٠،٠٠٠تن آسفالت قشر رویه (بيندر) با سنگ شکسته از مصالح رودخانه ای، با دانه٣١١٧٠٢٠٢

٣،٢٠٠،٠٠٠تن آسفالت قشر اساس (بالک بيس) با سنگ شکسته از مصالح رودخانه ای با٣١١٧٠٣٠١

٣،١٠٠،٠٠٠تن آسفالت قشر اساس (بالک بيس) با سنگ شکسته از مصالح رودخانه ای با٣١١٧٠٣٠٢

٣،٣٠٠،٠٠٠تن آسفالت نرم پشت بامی (ماسه آسفالت)٣١١٧٠٤٠١

گروه موزایيک٣١١٨

١٧٠،٠٠٠متر مربع ٣٠×٣٠موزایيک ایرانی آجدار، برای فرش محوطه به ابعاد ٣١١٨٠٢٠١

گروه کاشی و سراميک٣١١٩

٤٥٩،٦٩٠متر مربع سراميک گرانيتی مات٣١١٩٠٣٢١

٣٦٢،١٨٠متر مربع سراميک ضد اسيد - درجه یک بدون لعاب٣١١٩٠٤٠١

٣٨٠،٠٠٠متر مربع سراميک ضد اسيد - درجه یک لعابدار٣١١٩٠٤٠٢

گروه قير٣١٢٠

٣٠،٢٠٠کيلوگرم ٧٠ - ٦٠قير ٣١٢٠٠١٠١

٣١،٧٥٦کيلوگرم  (مظروف)٧٠-٦٠قير ٣١٢٠٠١٠٢

٣١،٧٥٦کيلوگرم  (مظروف)٢٥-٨٥قير ٣١٢٠٠٢٠١

٣٠،٢٠٠کيلوگرم ١٥ - ٩قير ٣١٢٠٠٤٠١

٢٨
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گروه قير٣١٢٠

٣٦،٢٠٠کيلوگرم ٢قير ام سی ٣١٢٠٠٥٠١

٣٦،٢٠٠کيلوگرم ٢٥قير ام سی ٣١٢٠٠٥٠٤

١٠٧،٩٨٥کيلوگرم بيتو پالستيک٣١٢٠٠٦٠١

گروه چتایی٣١٢١

٥٢،٨٠٠متر مربع ٧×٤٠گونی چتایی ٣١٢١٠١٠١

٧٧،٣٣٤متر مربع ١٠ × ٤٠گونی چتایی ٣١٢١٠١٠٣

٩١،٨٣٤متر مربع ١١ × ٤٥گونی چتایی ٣١٢١٠١٠٤

گروه عایق رطوبتی٣١٢٢

١٥٠،٠٠٠متر مربع  ميليمتر٣ به ضخامت ١عایق رطوبتی پيش ساخته درجه ٣١٢٢٠٣٠١

١٦٠،٠٠٠متر مربع  ميليمتر٤ به ضخامت ١عایق رطوبتی پيش ساخته درجه ٣١٢٢٠٣٠٢

٢١،٩٤٤کيلوگرم امولسيون قشر استر عایق پيش ساخته٣١٢٢٠٤٠١

٢٥،٦٨٨کيلوگرم امولسيون قشر رویه محافظ عایق پيش ساخته٣١٢٢٠٤٠٢

٥٤،٠٠٠کيلوگرم قير پليمری اصالح شده٣١٢٢٠٥٠١

٣١٢٣

٨٢،١٥٣کيلوگرم الکترود معمولی٣١٢٣٠١٠١

١٤٤،٢٣١کيلوگرم  ميليمتر٥-٤ ایرانی به قطر ٦٠١٠الکترود ٣١٢٣٠٢٠٢

گروه لوله و پروفيل های فوالدی مورد مصرف در سازه٣١٢٤

٤٠،٣٥٦کيلوگرم تيرآهن٣١٢٤٠١٠١

٨٤،٢٥٠کيلوگرم تيرآهن بال پهن٣١٢٤٠٢٠١

٤٣،٥٠٠کيلوگرم ناودانی٣١٢٤٠٣٠١

٤٣،٥٠٠کيلوگرم نبشی٣١٢٤٠٤٠١

٤٣،٥٠٠کيلوگرم سپری٣١٢٤٠٥٠١

٤٨،٩٤٠کيلوگرم قوطی٣١٢٤٠٦٠١

٤٣،٧٠٠کيلوگرم تسمه تخت (بریده شده)٣١٢٤٠٧٠١

گروه ميلگرد٣١٢٥

٤٢،٣٠٠کيلوگرم  و کمتر١٠ميلگرد ساده نمره ٣١٢٥٠١٠١

٤٨،٤٠٠کيلوگرم ١٨ تا ١٢ميلگرد ساده نمره ٣١٢٥٠١٠٢

٤٨،٤٠٠کيلوگرم  تا به باال٢٠ميلگرد ساده نمره ٣١٢٥٠١٠٣

٣٨،٦٥٠کيلوگرم  و کمتر١٠ نمره A٢ميلگرد آجدار ٣١٢٥٠٢٠١

٣٧،٢٥٠کيلوگرم ١٨ تا ١٢  نمره A٢ميلگرد آجدار ٣١٢٥٠٢٠٢

٣٧،١٥٠کيلوگرم  به باال٢٠  نمره A٢ميلگرد آجدار ٣١٢٥٠٢٠٣

٣٩،٠٣٣کيلوگرم  و کمتر١٠ نمره  A٣ميلگرد آجدار ٣١٢٥٠٢٠٤

٣٧،٦٦٣کيلوگرم ١٨ تا ١٢ نمره A٣ميلگرد آجدار ٣١٢٥٠٢٠٥

٣٧،٥٥٥کيلوگرم  به باال٢٠ نمره A٣ميلگرد آجدار ٣١٢٥٠٢٠٦

٦٣،٧٨٢کيلوگرم شبکه جوشی (مش فوالدی) با ميلگرد ساده٣١٢٥٠٣٠١

٥٨،٣٠٢کيلوگرم شبکه جوشی (مش فوالدی) با ميلگرد آجدار٣١٢٥٠٣٠٢

٢٩
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گروه ميلگرد٣١٢٥

٥٠،٠٠٠کيلوگرم مفتول سياه٣١٢٥٠٤٠١

گروه ورق های فلزی٣١٢٦

٤٥،١٦٠کيلوگرم  ميليمتر و کمتر٣ورق سياه به ضخامت ٣١٢٦٠١٠١

٤٢،٢٦١کيلوگرم  ميليمتر٣ورق سياه به ضخامت بيش از ٣١٢٦٠١٠٢

٥١،٢٥٠کيلوگرم ورق آجدار٣١٢٦٠٣٠١

١٠١،٢٢٣کيلوگرم ورق استيل٣١٢٦٠٤٠١

گروه پروفيل های توخالی فلزی٣١٢٧

٤٨،٦٧٥کيلوگرم پروفيل و قوطی معمولی٣١٢٧٠١٠١

٤٩،٣٢٨کيلوگرم پروفيل زهوار و قوطی ریز سبک٣١٢٧٠٢٠١

٤٩،٣٢٨کيلوگرم پروفيل زد و چهار چوب و ریلی٣١٢٧٠٣٠١

٣٤٨،٦٣١کيلوگرم پروفيل برنزی٣١٢٧٠٤٠١

گروه ورق های گالوانيزه٣١٢٨

٧٥،٦٦٠کيلوگرم ورق گالوانيزه صاف٣١٢٨٠١٠١

٣٨٥،٢٣٦کيلوگرم تسمه عایق کاری استنلس استيل٣١٢٨٠٥٠٢

٧٣،٠٠٠کيلوگرم مفتول گالوانيزه٣١٢٨٠٦٠١

گروه فراورده های فلزی٣١٢٩

١،٨٤٦،٦١٨متر طول پوشش درز انبساط شانه ای فوالدی دندانه دار خارجی با ميزان جابه جایی٣١٢٩٠١٠١

٨٠،٠٠٠کيلوگرم گاردریل (جان پناه ایمنی فلزی) از ورق گالوانيزه ساخت داخل٣١٢٩٠٢٠٢

٥٢،٨٠٠کيلوگرم پله چدنی حوضچه ها و منهولها٣١٢٩٠٤٠١

٥٢،٨٠٠کيلوگرم دریچه چدنی حوضچه ها و منهولها٣١٢٩٠٥٠١

٥٥،٨٨٥کيلوگرم لگنچه و درپوش چدنی٣١٢٩٠٧٠١

٧٠،٠٠٠کيلوگرم ٥/٢ × ٢٠سيم خاردار ٣١٢٩٠٨٠١

٢٠،٠٠٠متر مربع ٢٢تور سيمی مرغی چشمه سه چهارم با مفتول نمره ٣١٢٩٠٩٠١

٧٠،٠٠٠کيلوگرم تور سيمی حصاری با مفتول گالوانيزه٣١٢٩٠٩٠٢

٧٠،٠٠٠کيلوگرم توری گالوانيزه گابيون٣١٢٩٠٩٠٦

٥٦،٣٥٧کيلوگرم توری پرسی (شبکه پرسی) پيش ساخته٣١٢٩٠٩٠٧

٧٥،٠٠٠متر مربع رابيتس گالوانيزه٣١٢٩١٠٠١

٤٩،٤٧٧کيلوگرم ریل در کشویی آهنی٣١٢٩١٢٠١

٣٢٧،٦٠٥کيلوگرم نوار آب بند از نوع مسی٣١٢٩١٣٠١

گروه ورق ها و پروفيلهای آلومينيومی٣١٣١

٢١٤،٩٠٠کيلوگرم پروفيل آلومينيومی کشویی کرونت٣١٣١٠١٠١

٢١٤،٩٠٠کيلوگرم پروفيل آلومينيومی کشویی استی٣١٣١٠٢٠١

٢١٤،٩٠٠کيلوگرم قوطی آلومينيومی٣١٣١٠٣٠١

٢١٤،٩٠٠کيلوگرم پروفيل ریز نمره آلومينيومی٣١٣١٠٤٠١

١،١٥٧،١٥٧متر مربع اکوستيک آلومينيومی دامپا لمبه آلومينيومی با سوراخ٣١٣١٠٥٠١

١،٠٦٠،٣٧٧متر مربع اکوستيک آلومينيومی دامپا لمبه آلومينيومی بدون سوراخ٣١٣١٠٥٠٢

٣٠
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گروه ورق ها و پروفيلهای آلومينيومی٣١٣١

٢٥٠،٠٠٠کيلوگرم ورق آلومينيومی ساده٣١٣١٠٦٠١

٢٥٥،٠٠٠کيلوگرم ورق آلومينيومی موجدار ذوزنقه ای٣١٣١٠٦٠٢

٧٣،١٦٤کيلوگرم فویل آلومينيومی مسلح٣١٣١٠٦٠٦

٩٤٢عدد ميخ پرج و پيچ آلومينيومی٣١٣١١٣٠١

١٨٣،٤٤٥کيلوگرم تسمه آلومينيومی٣١٣١١٤٠١

گروه ورق ها و متعلقات ساخته شده از سيمان و پنبه نسوز٣١٣٢

٦،١٥٠کيلوگرم  ميليمتر٦ورق شش و نيم موج ازبست سيمان به ضخامت ٣١٣٢٠١٠١

٢،٨٥٠کيلوگرم ٣٠ ×٦٠ و ٢٠ ×٣٠ارداواز ٣١٣٢٠٤٠١

٨،٢٠٠کيلوگرم  ميليمتر١٢ و ٦ ، ٨ ، ١٠ورق صاف ازبست سيمان به ضخامت های ٣١٣٢٠٥٠١

٨،٦٧٥کيلوگرم ورق لبه صاف و موجدار ازبست سيمان٣١٣٢٠٦٠١

گروه چوب٣١٣٣

٢٨،٠٠٠،٠٠٠متر مکعب تراورس خارجی٣١٣٣٠١٠١

٢٦،٠٠٠،٠٠٠متر مکعب تخته نراد خارجی٣١٣٣٠٢٠١

١٥،٢٠٠،٠٠٠متر مکعب تراورس ایرانی٣١٣٣٠٣٠١

١٢،٠٠٠،٠٠٠متر مکعب تخته الوار ایرانی٣١٣٣٠٤٠١

١٦،٠٠٠کيلوگرم چوب گرد سفيد خشک٣١٣٣٠٥٠١

٢٠٠،٠٠٠عدد  سانتيمتر١٠شمع چوبی به طول سه متر و قطر حدود ٣١٣٣٠٥٠٢

گروه مصالح ساخته شده چوبی٣١٣٤

٢١،٣٦٧،٣٠٠متر مکعب  ميليمتر٣تخته فيبر به ضخامت ٣١٣٤٠١٠٢

گروه محصوالت پالستيکی و الستيکی پوششی کف و دیوار٣١٣٨

١٥،٧٣٢متر طول نبشی دیوار پوش پالستيکی از نوع پی وی سی٣١٣٨٠٤٠١

١٢،٦٧١متر طول لبه دیوار پوش پالستيکی از نوع پی وی سی٣١٣٨٠٥٠١

گروه مصالح پالستيکی و الستيکی٣١٣٩

٩٨،٦١٥متر طول سانتيمتر١٥) از نوع پی وی سی به عرض Water Stopنوار آب بند (٣١٣٩٠١٠١

١٣٣،٤٣٦متر طول  سانتيمتر٢٠) از نوع پی وی سی به عرض Water Stopنوار آب بند (٣١٣٩٠١٠٢

١٣٢،١٩٢متر طول  سانتيمتر١٥) از نوع پی وی سی به عرض Water Stopنوار آب بند (٣١٣٩٠٢٠١

١٥٣،٠٠٠متر طول  سانتيمتر٢٠) از نوع پی وی سی به عرض Water Stopنوار آب بند (٣١٣٩٠٢٠٢

٢٧١،٤٩٠متر طول  سانتيمتر خارجی٢٢نوار آب بند از نوع الستيک به عرض ٣١٣٩٠٢٠٣

٢٠،١٦٠متر مربع  ميليمتر٣ورق بدون موج پلی استایرن به ضخامت حدود ٣١٣٩٠٣٠١

٨٩٨،٨٠٠متر مربع  ميليمتر٣ورق بدون موج آکریليک به ضخامت حدود ٣١٣٩٠٣٠٢

١٧٤،٥٢٣متر مربع  ميليمتر٢ورق موجدار پی وی سی به ضخامت حدود ٣١٣٩٠٤٠١

٢٦٢،٠٣٧متر مربع  ميليمتر١/٥ تا ١ورق فایبر گالس ساده به ضخامت ٣١٣٩٠٥٠١

٢٦٢،٠٣٧متر مربع  ميليمتر١/٥ تا ١ورق فایبر گالس موج دار به ضخامت ٣١٣٩٠٥٠٢

١٧٤،٦٧٠متر مربع  ميليمتر٠/٩ورق فایبر گالس موج دار به ضخامت ٣١٣٩٠٥١٣

١٤٦،٩١٦دسيمتر مکعب طناب الستيکی برای پر کردن درزهای بتنی٣١٣٩٠٩٠١

٤٣،٥٠٢کيلوگرم نایلون (فيلم پلی اتيلن) برای زیر و اطراف بتن٣١٣٩١٢٠١
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گروه مصالح پالستيکی و الستيکی٣١٣٩

١،٦١٧،٠٠٠دسيمتر مکعب نئوپرین خارجی٣١٣٩١٣٠١

٦٩٩،٤٠٥دسيمتر مکعب نئوپرین ایرانی٣١٣٩١٣٠٢

٢،٣٠٠،٠٠٠متر مکعب  کيلوگرم در متر مکعب٢٠پالستو فوم (یونوليت) با وزن مخصوص ٣١٣٩١٤٠١

٤٤،٦٧٤کيلوگرم واشر پالستيکی٣١٣٩١٥٠١

٤٩٦،٣٨٦متر مربع نوار شبرنگ٣١٣٩١٦٠١

٢٠٨،٤٨١دسيمتر مکعب ایروالستيک٣١٣٩١٧٠١

٥٠،١٩٠کيلوگرم پيچ و مهره پلی اتيلن٣١٣٩٢٠٠١

متر مربع ژئوتکستایل٣١٣٩٢١٠١

گروه مواد مصرفی در نقاشی٣١٤١

٩١،٠٠٠کيلوگرم ضد زنگ معمولی٣١٤١٠١٠١

١٧٤،٠٠٠کيلوگرم رنگ روغنی٣١٤١٠٤٠١

١٢٠،٠٠٠کيلوگرم تينر رنگ اپوکسی٣١٤١١٧٠٥

٦٥،٠٠٠کيلوگرم بطانه روغنی٣١٤١١٨٠٢

٢٣٧،٨٤٨کيلوگرم ١پرایمر پی ٣١٤١٢٥٠١

١٣٣،٥٠١کيلوگرم ٢پرایمر پی ٣١٤١٢٥٠٢

٢٧٠،٠٠٠کيلوگرم ٣پرایمر پی ٣١٤١٢٥٠٣

١٧١،٦٢٩کيلوگرم ٤پرایمر پی ٣١٤١٢٥٠٤

٥٠٣،٣٧٨کيلوگرم ٥پرایمر پی ٣١٤١٢٥٠٥

٣٠٦،٦٢٦کيلوگرم ٦پرایمر پی ٣١٤١٢٥٠٦

٢٢٥،٠٠٠کيلوگرم ٧پرایمر پی ٣١٤١٢٥٠٧

٢٩٨،٧٨٩کيلوگرم ٨پرایمر پی ٣١٤١٢٥٠٨

٤١٦،٥٤٨کيلوگرم ٩پرایمر پی ٣١٤١٢٥٠٩

١٤٤،٦٣٤کيلوگرم ١رنگ اف ٣١٤١٢٦٠١

٢٦٤،٦١٤کيلوگرم ٢رنگ اف ٣١٤١٢٦٠٢

١٧٠،٦٦٩کيلوگرم ٣رنگ اف ٣١٤١٢٦٠٣

٤١٦،٥٤٨کيلوگرم ٤رنگ اف ٣١٤١٢٦٠٤

گروه مواد سوزا٣١٤٢

٨٣،٦٢٠کيلوگرم دیناميت٣١٤٢٠١٠١

٤٠،١٥٠عدد چاشنی الکتریکی فوری٣١٤٢٠٦٠٢

١٤،٠٢٨کيلوگرم سيمان منبسط شونده (کات راک)٣١٤٢٠٧٠١

گروه قطعات فلزی اتصالی٣١٤٣

١١٠،٠٠٠کيلوگرم ميخ جور٣١٤٣٠١٠١

١٢٦،٠٠٠کيلوگرم پيچ خودکار جور٣١٤٣٠٧٠١

٤٥٦،١٦٠کيلوگرم پيچ خودکار استينلس استيل٣١٤٣٠٧٠٢

٩٠،٠٠٠کيلوگرم پيچ و مهره سياه جور٣١٤٣٠٩٠١

٨٠،٠٠٠کيلوگرم واشر جور٣١٤٣١٢٠١
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گروه عایق پشم شيشه٣١٤٧

١٦٧،٧٢٩متر مربع  ميليمتر وبه وزن٥٠عايق پشم سنگ با روآش آاغذ آرافت به ضخامت ٣١٤٧٠١١١

٢١،٦٠٠متر مکعب  ميليمتر و به وزن٢٥عایق پشم شيشه با روکش کاغذ کرافت به ضخامت ٣١٤٧٠١١٢

٤٤،٢٠٠متر مکعب  ميليمتر و به وزن٥٠عایق پشم شيشه با روکش کاغذ کرافت به ضخامت ٣١٤٧٠١٣٣

گروه متفرقه٣١٧٠

٨٩٤،٤٣٢متر مکعب پالستو فوم٣١٧٠٠٥٠١

٢،٠٩٦عدد بست قورباغه ای٣١٧٠٠٩٠١

١،٦٧٧عدد بست دستک٣١٧٠٠٩٠٢

٢،٧٩٥عدد تبدیل الستيکی و بوش آب بندی٣١٧٠١٠٠١

٨٤عدد رول پالک٣١٧٠١١٠١

٥٥،٩٠٢متر مربع پشم شيشه٣١٧٠٤١٠١

١٠٣،٠٣٤کيلوگرم مواد آب بندی عایق گرم وسرد٣١٧٠٤٣٠١

گروه لوله ها و اتصال های فوالدی٣٢٠١

٤٨،٠٧٥کيلوگرم  اینچ٦لوله فوالدی سياه درزداربه قطرنامی ٣٢٠١٠١١١

٧٢،٧٦٠کيلوگرم  اینچ١لوله گالوانيزه به قطر نامی ٣٢٠١٠٣٠٣

٧٢،٧٦٠کيلوگرم  اینچ٢لوله گالوانيزه به قطر نامی ٣٢٠١٠٣٠٦

گروه عایق های پشم شيشه٣٢٣٠

١٣٥،٤٩٣متر مربع  ميليمتر٢٥عـایق پشـم سنـگ دوطـرف توری دار ضخامت ٣٢٣٠٤٠٠١

١٦ سخت سبک معادل PVCلوله ٣٣١٢

١٢،٨٥١متر طول ١٦ سخت سبک معادل PVCلوله ٣٣١٢٠٣٠٤

گروه روغن و مواد سوختی٣٤٠١

٣،٠٠٠ليتر گازوئيل٣٤٠١٠٣٠١

گروه چسب ها٣٤٠٢

٣٢،٣٤٠کيلوگرم چسب پالستو فوم٣٤٠٢١١٠١

٦٨،٨٨٤کيلوگرم چسب مخصوص نصب ميل مهار و سایر قطعات فوالدی٣٤٠٢١٢٠١

گروه مصالحی که به عنوان ابزار مورد استفاده قرار می گيرند - تخته و چوب٣٩٠١

٢٦،٠٠٠،٠٠٠متر مکعب تخته نراد خارجی٣٩٠١٠١٠٢

١٥،٢٠٠،٠٠٠متر مکعب تراورس ایرانی٣٩٠١٠٢٠١

١٢،٠٠٠،٠٠٠متر مکعب تخته و الوار ایرانی٣٩٠١٠٢٠٢

١٦،٠٠٠کيلوگرم چوب گرد سفيد خشک٣٩٠١٠٣٠١

گروه مصالحی که به عنوان ابزار مورد استفاده قرار می گيرند - ميلگرد٣٩٠٢

٤٢،٣٠٠کيلوگرم  و کمتر١٠ميلگرد ساده نمره ٣٩٠٢٠١٠١

٤٨،٤٠٠کيلوگرم ١٨ تا ١٢ميلگرد ساده نمره ٣٩٠٢٠١٠٢

گروه مصالحی که به عنوان ابزار مورد استفاده قرار می گيرند - مفتول٣٩٠٣

٥٠،٠٠٠کيلوگرم مفتول سياه٣٩٠٣٠١٠١

گروه مصالحی که به عنوان ابزار مورد استفاده قرار می گيرند - ورق٣٩٠٤

٣٣



١٣٩٨نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت سال 
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مصالح

(قيمت (ريالواحدشرحرديف

گروه مصالحی که به عنوان ابزار مورد استفاده قرار می گيرند - ورق٣٩٠٤

٤٥،١٦٠کيلوگرم  ميليمتر و کمتر٣ورق سياه به  ضخامت ٣٩٠٤٠١٠١

٤٢،٢٦١کيلوگرم  ميليمتر٣ورق سياه به ضخامت بيش از ٣٩٠٤٠١٠٢

گروه مصالحی که به عنوان ابزار مورد استفاده قرار می گيرند - ناودانی و نبشی٣٩٠٥

٤٣،٥٠٠کيلوگرم ناودانی٣٩٠٥٠٢٠١

٤٣،٥٠٠کيلوگرم نبشی٣٩٠٥٠٣٠١

٤٣،٧٠٠کيلوگرم تسمه تخت ( بریده شده )٣٩٠٥٠٦٠١

٤٩،٠٠٠کيلوگرم پروفيل ناودانی سرد خم شده٣٩٠٥٠٧٠١

گروه مصالحی که به عنوان ابزار مورد استفاده قرار می گيرند - پروفيل و قوطی٣٩٠٦

٤٨،٧٥٣کيلوگرم پروفيل و قوطی معمولی٣٩٠٦٠١٠١

٤٩،٣٢٨کيلوگرم پروفيل زهوار و قوطی ریز سبک٣٩٠٦٠٢٠١

گروه مصالحی که به عنوان ابزار مورد استفاده قرار می گيرند - لوله فوالدی٣٩٠٧

٥٤،٨٦٩کيلوگرم  فوالدی١/٢  و ١لوله ٣٩٠٧٠٢٠٢

٥٤،٨٦٩کيلوگرم  اینچ فوالدی٢لوله ٣٩٠٧٠٢٠٣

گروه مصالحی که به عنوان ابزار مورد استفاده قرار می گيرند - لوله پی وی سی٣٩٠٨

٦١،٦٠٠متر طول ٢١Pg لوله پی وی سی ٣٩٠٨٠١٠١

گروه مصالحی که به عنوان ابزار مورد استفاده قرار می گيرند - فاصله نگهدار٣٩٠٩

٢٢،٣٥٠عدد فاصله نگهدار قالب بندی دیوارها با صفحه آب بند٣٩٠٩٠١٠١

گروه مصالحی که به عنوان ابزار مورد استفاده قرار می گيرند - ماسه٣٩١٠

٤٤٥کيلوگرم ماسه سند بالست٣٩١٠٠١٠٢

گروه مصالحی که به عنوان ابزار مورد استفاده قرار می گيرند - قالب فلزی٣٩١١

١٠،٩٩٦،٨٣٢عدد قالب فلزی کول بتنی پيش ساخته سه تکه ای٣٩١١٠٢٠١

٢٩،٥١١کيلوگرم قالب فلزی جدول و دال بتنی پيش ساخته٣٩١١٠٤٠١

گروه مصالحی که به عنوان ابزار مورد استفاده قرار می گيرند - الکترود٣٩١٢

٨٢،١٥٣کيلوگرم الکترود٣٩١٢٠١٠١

گروه مصالحی که به عنوان ابزار مورد استفاده قرار می گيرند - ضد زنگ٣٩١٣

٩١،١٥٥کيلوگرم ضد زنگ روغنی٣٩١٣٠١٠١

گروه مصالحی که به عنوان ابزار مورد استفاده قرار می گيرند - پيچ و مهره٣٩١٤

٩٠،٠٠٠کيلوگرم پيچ و مهره سياه جور٣٩١٤٠١٠١

گروه مصالحی که به عنوان ابزار مورد استفاده قرار می گيرند - بست٣٩١٥

٣٣،٩٣٢عدد بست داربست٣٩١٥٠١٠١

گروه قطعات پيش ساخته٣٩٩٩

١،٠٢٢کيلوگرم مسباره٣٩٩٩٩٩٩٠

٤٤،٢٩٤متر طول ٢٠ × ٥٠ × ٥٠جدول بتنی ٣٩٩٩٩٩٩٩

٣٤



١٣٩٨نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت سال 

وزارت نفت
معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

حمل

  حمل  فصل چهارم 

مقدمه :

های این فصل ، شامل هزینه های بارگيری ، حمل و باراندازی است . فاصله حمل پيش بينی شده برابر ٣٠ کيلومتر از محل تحویل می باشد . ١ .  نرخ
تبصره ) اقالمی از مصالح که معموًال هزینه بارگيری آنها جزو نرخ خرید ( نرخ درب کارخانه ) ، در فصل سوم در نظر گرفته می شود ، در این فهرست هزینه

بارگيری آنها منظور نشده است.

٢ .  در این فهرست ، مصالحی که از نظر بارگيری ، حمل و باراندازی مشابه هستند ، در یک گروه طبقه بندی شده اند .

های بهای واحد مصوب و مصالح پایکار آنها ، مورد استفاده قرار های فهرست ٣ .  نرخ های این فصل ، هزینه هایی هستند که برای حمل مصالح ، در ردیف
گرفته اند .

٣٥



١٣٩٨نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت سال 

وزارت نفت
معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

حمل

(قيمت (ريالواحدشرحرديف

گروه حمل آب٤١٠١

٥٠،٤٨٠متر مکعب حمل آب چاه، قنات و رودخانه٤١٠١٠١٠١

گروه حمل خاک، شن، ماسه و مخلوط شن و ماسه٤١٠٢

١١٢،١٣٤متر مکعب حمل خاک، شن، ماسه و مخلوط شن و ماسه٤١٠٢٠١٠١

گروه حمل سنگ های ریشه دار و سنگ آهک٤١٠٣

١١٦،١٠١متر مکعب حمل سنگ های ریشه دار و سنگ آهک زنده٤١٠٣٠١٠١

گروه حمل سنگ های تخت (پالک) و موزایيک٤١٠٤

١٦،٤٦١متر مربع حمل سنگ های تخت ( پالک ) و موزایيک٤١٠٤٠١٠١

گروه حمل سيمان، گچ و آهک.٤١٠٦

١٤١،٤٦٤تن حمل سيمان فله٤١٠٦٠١٠١

١٤٦،٠٢٠تن حمل سيمان، گچ و آهک پاکتی٤١٠٦٠٢٠١

١٤٦،٦٦٨تن حمل سيمان فله و پاکتی٤١٠٦٠٣٠١

١٨٧،٨٦٥تن حمل خاک سنگ، پودر سنگ و ماسه سندبالست٤١٠٦٠٥٠١

گروه حمل قير٤١٠٨

١٠٠کيلوگرم حمل قير ( به وسيله تانکر )٤١٠٨٠١٠١

٣٩٥کيلوگرم حمل قير مظروف٤١٠٨٠٢٠١

گروه حمل مواد سوزا (مواد ناریه)٤١٠٩

١،٩٢١کيلوگرم حمل دیناميت٤١٠٩٠١٠١

٢٣٤متر طول حمل فتيله٤١٠٩٠٢٠١

١١٨عدد حمل چاشنی٤١٠٩٠٣٠١

گروه حمل آجر و بلوک٤١١٠

١٣٢قالب حمل آجر فشاری، ماسه آهکی و بتنی٤١١٠٠١٠١

گروه حمل محصوالت فلزی٤١١١

٢٨٣کيلوگرم حمل مصالح فلزی مورد نياز در سازه٤١١١٠١٠١

٣٢٩کيلوگرم حمل پروفيل های فوالدی در و پنجره٤١١١٠٢٠١

٨٢٥کيلوگرم حمل فراورده های فوالدی ( توری،شبکه های فلزی،ميخ،پرچ والکترود )٤١١١٠٣٠١

٥٤٢کيلوگرم حمل قالب های فلزی بتن٤١١١٠٤٠١

گروه حمل آسفالت٤١١٦

١٢٦،٢٠٠تن حمل اسفالت٤١١٦٠١٠١

گروه حمل موادشيميایی٤١١٧

٥٨٧کيلوگرم حمل مواد مصرفی در نقاشی و چسب ها٤١١٧٠٢٠١

گروه حمل مواد سوختی (گازوئيل، نفت و بنزین)٤١١٨

١١١ليتر حمل مواد سوختی ( گازوئيل،نفت وبنزین )٤١١٨٠١٠١

گروه حمل مصالح چوبی٤١١٩

١٨٠،٢٨٤متر مکعب حمل تخته و الوار٤١١٩٠١٠١

٣٣٢کيلوگرم حمل چوب گرد٤١١٩٠٢٠١

٣٦



١٣٩٨نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت سال 

وزارت نفت
معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

حمل

(قيمت (ريالواحدشرحرديف

گروه حمل عایق های حرارتی و رطوبتی٤١٢٠

٣٣٢متر مربع حمل عایق های رطوبتی ، چتایی و کنف٤١٢٠٠٢٠١

١٢٨،٤٥٢متر مکعب حمل پالستوفوم٤١٢٠٠٤٠١

گروه حمل مصالح الستيکی، پالستيکی و محصوالت پوششی کف و دیوار٤١٢١

٦٨٧کيلوگرم حمل نوار دور شيشه٤١٢١٠١٠١

٩٠١متر طول  )water stopحمل نوار اب بند ( ٤١٢١٠٣٠١

 کيلومتر٣٠گروه حمل مازاد بر ٤١٥٠

١،٠٠٩تن/کيلومتر  کيلومتر٣٠٠حمل مازاداهن االت و سيمان پاکتی برای مسافت ٤١٥٠٠١٠١

٩٨٣تن/کيلومتر  کيلومتر٣٠٠حمل مازاد مصالح سنگی برای مسافت ٤١٥٠٠٢٠١

گروه حمل لوله های فوالدی٤٢٠١

٣٦٣کيلوگرم   اینچ٤ اینچ تا ١/٢حمل لوله های فوالدی ٤٢٠١٠١٠١

٥٥٧کيلوگرم حمل اتصاالت لوله های فوالدی٤٢٠١٠٣٠١

گروه حمل لوله های چدنی٤٢٠٢

٢٦٥کيلوگرم حمل دریچه های چدنی٤٢٠٢٠٤٠١

گروه حمل لوله ها و اتصاالت پی. وی. سی٤٢٠٤

٧٨٣کيلوگرم حمل لوله ها واتصاالت پی وی سی٤٢٠٤٠١٠١

٣٧
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